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RESUMEN 

Primer de tot, he de dir que el títol del projecte ha estat canviat fora de plaç, és per això que no correspon la 

portada amb el títol del projecte.  

El present projecte neix de la necessitat de millorar la mobilitat dels vianants entre la plaça Espanyola i la plaça 

del Mercat de Collblanc a L’Hospitalet de Llobregat, d’aquesta manera s’aconsegueix unir dos nuclis generadors 

de viatges amb un eix comercial pel carrer progrés. Aquesta millora proporcionarà un salt qualitatiu a nivell 

comercial i paisatgístic ja que el carrer seria molt més agradable per a la convivència i passeig dels ciutadans. 

L’objectiu del projecte és estudiar les diferents soluciones per a resoldre les necessitats, respectant els criteris 

del pla de Mobilitat del 2010, i modificar la funcionalitat del carrer Progrés, sense que la mobilitat de vehicles de 

la ciutat quedi afectada i sent aquesta millorada cap a un rang més sostenible. Aquestes modificacions 

repercutiran de la mínima forma possible sobre els ciutadans i el transport públic. 

Per aconseguir els objectius s’ha realitzat un anàlisi d’alternatives per a triar la funcionalitat més adient segons 

els criteris anteriorment expressats, així com per triar el canvi de recorregut més eficient i efectiu de les línies 

d’autobusos que actualment passen pel carrer Progrés. Sent la opció mes coherent projectar un carrer de 

prioritat invertida amb plataforma única per a vianants i vehicles. 

El mètode constructiu escollit per a realitzar l’esmentat tipus de carrer, ha estat recréixer el paviment de calçada 

fins a la cota de vorera sense enderrocar la vorada ni la vorera, les quals estan en un bon estat i seria una 

despesa inútil el fet de enderrocar-les i reconstruir-les. Les cruïlles de carrers amb cota de calçada per sota de la 

nova calçada, no s’han treballat, seguint sent de no prioritat invertida. El desnivell provocat per aquest motiu, ha 

estat compensat amb un gual per a vehicles format per peces de formigó de 40x60cm amb 15 cm de desnivell. 

L’obra té un temps d’execució de 148 dies laborables, compresos entre el dilluns 16 de juny de 2014 i el dimecres 

7 de gener de 2015. 

El pressupost d’execució material del projecte és de 283.965,35€ i el pressupost d’execució per contracte amb 

IVA és de 408.881,71€. 

La durada i el pressupost del projecte son coherents amb el tipus d’obra executiva en qüestió. 

 

 

 

  ABSTRACT 

First of all, I have to say that the project tittle has been changed later, for this reason the tittle on the cover is not 

exactly as the project tittle. 

The present project stems from the need to improve pedestrians' mobility between Plaça Espanyola and Mercat 

de Collblanc squares, in the municipality of L'Hospitalet de Llobregat. The project looks at the improvement of 

the connection between the two highly trafficked squares by establishing a commercial hub in Progrés street. 

The proposed actions will have a positive impact in the area, both in terms of landscaping and of promotion of 

business activities. 

This study assesses the different solutions to modify the functionality of Progrés street, without negatively 

affecting the city's mobility and enhancing its degree of sustainability. The different alternatives, which are 

developed according to the criteria established in the Mobility Plan of 2010, are conceived so as the 

improvements proposed have the minimum impact on the citizens and on the public transport. 

With that purpose, an analysis of alternatives has been carried out in order to identify the most adequate 

functionality for the street according to the mentioned criteria. The analysis also served to determine the most 

effective alternative route for the buses passing through Progress street. The most suitable alternative consists in 

laying out an inverted priority way with a single platform for pedestrians and vehicles.  

The selected construction method consists in raising the road pavement to the current footpath level. This will be 

done without demolishing the existing curb and sidewalk pavement;   since they are currently in good condition, 

their demolition and reconstruction would be unnecessary costs. The intersections of the new road with current 

roads with lower heights are not contemplated in the project, so they keep being non inverted priority ways. The 

resulting slope has been resolved with a curb ramp for vehicles made of concrete pieces of 40x60cm and 15 cm 

incline. 

The construction works will have an execution period of 148 working days, beginning on Monday 16 June 2014 

and finalising on Wednesday 7 January 2015. 

The neat execution budget of the project is of 283.965,35€, and its execution budget by contract including VAT is 

of 408.881,71€. 

The proposed time schedule and budget are coherent with this kind of construction works. 
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1. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest projecte és el canvi de funcionalitat del carrer Progrés, entre el carrer Montseny i el carrer 

Occident, al barri de Collblanc a L’Hospitalet de Llobregat. Convertint-lo en un carrer de plataforma única ja 

sigui per a vianants o de prioritat invertida. 

La finalitat és potenciar l’eix comercial que connecta la Plaça Espanyola amb el Mercat de Collblanc i així 

donar un salt qualitat al barri. 

Lliurar de circulació de vehicles al carrer, comporta la creació d’un espai per al passeig i per a la convivència 

dels vianants. Influint en: 

 

• Millora en la qualitat de vida dels residents i usuaris del barri, per un efecte immediat en la qualitat 

del aire. 

• Millora per als comerciants de la zona, per l’increment de les ventes que obtindrien. 

• Creació d’una àrea ambiental en el barri. 

 

2. ANTECEDENTS -  MODIFICACIÓ PLA DIRECTOR MOBILITAT 

 

Actualment la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, es regeix per un Pla de Mobilitat redactat al maig de 2002, 

amb implantació pràcticament total a l’any 2010. 

Aquest pla director de mobilitat té tres objectius fonamentals per tal d’una millora urbana i amb una visió cap 

a la mobilitat sostenible: 

• La reestructuració de la xarxa viària de la ciutat 

• La previsió d’aparcaments subterranis municipals 

• Les actuacions de millora del transport públic 

Pel que fa a la reestructuració de la xarxa viària, es va plantejar una xarxa viària d’identitat pròpia de la ciutat 

però integrada als fluxos de mobilitat externs, per tant, connectada amb l’entorn. Per a complir aquest criteri, 

es van establir unes jerarquies funcionals a cada carrer. Sent de tres tipus: 

• Primer nivell de funcionalitat: Carrers vertebrals. Son les vies més importants per a la mobilitat 

rodada de la ciutat. Formen l’esquelet vertebral sobre el qual s’articula la resta de la xarxa viària de la 

ciutat. El seu  abast supera l’àmbit municipal, enllacen de manera directa la ciutat amb la resta de 

l’àrea metropolitana, a més, permeten la comunicació fàcil dels fluxos principals de circulació entre 

barris. Són carrers de caràcter cívic. 

• Segon nivell de funcionalitat: Carrers articulars. Vies que articulen la xarxa viària de la ciutat, 

ordenant i drenant els trànsits interior dels barris i entre els barris. 

Asseguren la mobilitat per tota la xarxa i serveixen de distribuïdors cap als carrers veïnals. La seva 

xarxa pretén formar una quadrícula homogènia que dreni bé el pas d’entre el tercer i el primer nivell 

(estructura d’eixample). 

• Tercer nivell de funcionalitat: Carrers veïnals. Resta de viari de les àrees residencials. Asseguren 

accessibilitat a tot el teixit urbà. Es divideixen entre dos tipus, els de prioritat invertida o els de 

vianants. Carrers de plataforma única, calçada alineada a la cota de les voreres. Creació d’àrees 

ambientals. 

El carrer Progrés és un carrer de tipus 2, és un carrer articular del barri de Collblanc que permet creuar el barri 

en direcció Santa Eulàlia des de la carretera de Collblanc  fins al carrer Montseny, el carrer Llobregat té la 

mateixa funció però en sentit contrari i creuant el barri totalment des de la carretera de Collblanc fins a la 

Ronda de la Torrassa.  

El projecte en qüestió té com a objecte el canvi de funcionalitat del carrer Progrés, de tipus 2 a 3, creant una 

àrea ambiental en el barri. Tot i que seria necessària una modificació de l’actual pla director de Mobilitat, el 

projecte segueix varis dels criteris fonamentals del Pla vigent, com són: 

• Creació de carrers de prioritat invertida i ampliació de zones per a vianants. 

• Més del 70 % dels viatges obligats interns a L’Hospitalet es fan a peu. 

• El guany de la fluïdesa i la capacitat de circulació ha d’anar lligat amb la millora de la qualitat 

ambiental de la ciutat. 

• Potenciar el paper social i cultural dels carrers com a elements essencials en la conformació de la 

ciutat i la seva qualitat de vida. 

La reestructuració del vial que es presenta en aquest projecte, comporta la rebaixada de vehicles circulant per 

dins el barri, exceptuant els viatges amb origen o destí en aquest mateix. Traslladant més trànsit de baixada i 

pujada pel carrer Riera Blanca. A més, la creació d’una àrea ambiental al barri en la zona més comercial 

d’aquest. 
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3. SITUACIÓ ACTUAL 

 

El carrer Progrés és un carrer de 10 metres d’amplada, amb voreres asimètriques de 4,2 i 2,3 m. d’amplada,  

sense aparcament i un únic carril de circulació de 3,5m. 

Per tal de pacificar el trànsit el carrer es va dissenyar  de tal forma que la vorera ample varia de banda en cada 

illa. 

Carrer únicament semaforitzat a la cruïlla amb el carrer Mas i amb la carretera de Collblanc. 

14 places de Càrrega i Descàrrega i cap plaça d’aparcament per a motos, aquestes son aparcades a la zona 

ampla de la vorera formant llargues cues de motos al llarg del carrer. 

Passen tres línies de bus diürnes L12, LH1 i LH2 a més d’una línia nocturna N2. Amb dues parades en el tram 

esmentat, una que es troba entre el carrer Mas i el carrer París i l’altra que es troba a la plaça del Mercat de 

Collblanc. 

El carrer es va urbanitzar a l’any 2000, és nou relativament, el paviment de vorera és adient. Per altra banda, 

l’asfalt de calçada es troba bastant deteriorat, amb esquerdes superficials i roderes causades pel pas dels 

autobusos.  

Pel que fa a l’enllumenat, columnes  Nicholson  de 4 metres amb BR7, VSA, al portell cada 5-6 metres. 

Pel que fa al clavegueram, es troben embornals cada 25-30 metres , disposats de 3 en 3 dos a banda i banda 

de la calçada sobre la rigola i un altre al mig de la vorera ample per a recollir les aigües d’aquesta.  

Com a jardineria  trobem arbres tipus Firmania cada 7-8 metres,  amb escocells regulars de 120 x 60 cm 

deixant una amplada mínima de 1,50; per altra banda el mobiliari urbà del carrer comprèn papereres 

trabucables de 45cm de diàmetre cada 50m aproximadament, contenidors disposats sobre la banda ample de 

la vorera entre el carrer Mas i París (7 contenidors) i entre el carrer Pujós i Fortuny (6 contenidors). 

 

 

 

 

4. ANÀLISIS D’ALTERNATIVES 

 

Per a satisfer l’objecte del projecte, s’han de valorar dos aspectes per a arribar a la solució més adient segons 

els criteris establerts en el pla de mobilitat vigent i apropant als ciutadans cap a una mobilitat més eficient i 

sostenible. 

El primer aspecte a estudiar, és les diferents propostes per als recorreguts de les línies d’autobús que queden 

afectades per l’obra. Per altra banda serà necessari també estudiar quina funcionalitat del nou carrer Progrés, 

s’adaptarà millor a aquests principis. 

4.1. Alternatives propostes per als recorregut dels autobusos. 

S’estudien dos possibles opcions de recorregut de les línies d’autobús, comportant aquestes diferents accions 

en l’obra pública i la mobilitat del barri. 

 

A) Canvi de sentit dels carrers Progrés i Llobregat (des de la carretera de Collblanc fins al carrer 

Montseny). Traslladant el pas dels autobusos del carrer Progrés cap al carrer Llobregat. 

B) Canvi de sentit del carrer Doctor Martí i Julià des de la Carretera de Collblanc fins al carrer Rafael 

Campanals (tot el carrer en sentit direcció Barcelona). 

S’opta per realitzar l’opció A, ja que és molt més eficient a l’hora de no canviar gaire els recorreguts vigents de 

les diferents línies d’autobús, a més, aquesta opció necessita demolir i instaurar menys parades. Per altra 

banda hi ha menys afeccions a la via pública a causa del pas dels autobusos, pràcticament només s’han 

d’extreure pilons de la vorera en algun gir en concret. 

4.2. Alternatives per a la funcionalitat del carrer Progrés. 

Per a aconseguir convertir el carrer Progrés en un eix comercial i de passeig, és necessari  l’eliminació o 

reducció del trànsit al mateix temps que s’habilita el paviment per a tal funció. Amb aquesta finalitat, es 

valoren dues opcions: 

A) Prohibir el pas de vehicles al carrer i fer-lo de vianants totalment. 

B) Habilitar el pas de vehicles però reduint-lo, convertint el carrer a plataforma única rebaixant la 

velocitat dels vehicles a 20km/h, sent aquest de prioritat invertida. 

S’opta per a posar de plataforma el carrer pujant el nivell de l’asfalt fins a vorera, però sense restricció de 

trànsit, és a dir, convertint el carrer amb un de prioritat invertida. 
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L’alternativa del carrer de prioritat invertida, comporta menys canvis en la mobilitat del barri a més de que no 

trenca per complet un eix vial del barri, només el pacifica. Tot i això, la nova funcionalitat d’eix comercial no 

es veuria afectada i hi haurien menys problemes logístics amb les càrregues i descàrregues dels comerços del 

carrer. 

 

5. SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

La resolució de l’estudi de les diferents alternatives per al projecte és la transformació del carrer Progrés en 

un carrer de plataforma única de prioritat invertida des de el carrer Occident fins al carrer Montseny, a més 

de diferents canvis de sentit en carrers del barri de Collblanc. 

L’obra consisteix en el recreixement del paviment existent per mitjà de 3 capes de barreja bituminosa (dues 

intermitges i una altra de rodadura) sense la demolició de la vorera ni vorada existent. Adequant tot el carrer 

a la normativa per a persones de mobilitat reduïda i discapacitats. Per altra banda també es guanya superfície 

de la plaça del Mercat de Collblanc, al enderrocar el carril d’autobús que hi circula i afegint-hi una base de 

formigó i panot granític com el existent. 

 

Pel que fa a la mobilitat del barri, s’elimina el carrer Progrés com a una gran branca per a travessar el barri i es 

potencien els desplaçaments en ambdós sentits pel carrer Riera Blanca a més de facilitar una ruta alternativa 

per a dins del barri, tot i que més costosa. D’aquesta manera, s’evita el trànsit de vehicles per a dins del barri 

sense origen ni destí en aquest. 

 

La solució adoptada per al recorregut de les línies d’autobús és el mencionat amb anterioritat i 

desenvolupada als annexes. 

 

6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

Les unitats d’actuació que es defineixen en aquest projecte son: 

 

6.1. Enderrocs i moviment de terres 

Es procedirà a enderrocar les voreres existents a les cruïlles dels diferents carrers amb el carrer Progrés. 

 

Es procedirà a enderrocar el paviment actual a les àrees on coincideixi amb noves voreres, normalment a les 

cruïlles amb el carrer Progrés i el carril bus de la plaça del Mercat de Collblanc. 

 

Es procedirà a fresar tot el paviment existent excepte el que sigui prèviament enderrocat, per a guanyar 

adherència amb les capes que s’hi afegiran al damunt. 

 

Es farà la càrrega a màquina dels productes resultants d’excavació o enderrocs i es procedirà al seu transport i 

descàrrega a l’abocador. Els tall de paviment de qualsevol mena es realitzarà amb disc diamantat i amb 

fondària de 10 cm 

 

6.2. Desmuntatges 

Cal destacar els següents elements a desmuntar i a traslladar a l’abocament o magatzem municipal, segons 

decisió de la direcció d’obra: 

 

• Papereres a desplaçar (1) 

• Bancs (1) 

• Arbres (2) 

• Senyals de trànsit  

 

6.3. Ferms i paviments 

6.3.1. Voreres 

Totes les voreres tindran el mateix paquet de ferm: 

• Pastilla de panot gris sobre 4 cm de morter sec. Es distingeixen tres tipus en funció de la ubicació: 

o Panot 20x20x4 cm (4 pastilles), per a les noves voreres i les interseccions entre dos noves 

voreres. 

o Panot peces 60x40x4 cm, per a la Plaça del Mercat i recol·locacions en llocs puntuals de vorera 

existent. 
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o Panot estirat de 20x20x4cm estirat o abotonat per a fer les bandes i advertències per a invidents 

als guals de vianants. 

• Base de formigó HM-20 de 10-12 cm de gruix. 

 

6.3.2. Encintats i guals 

Es distingeixen els tipus següents: 

• Pedra granítica, recta, serrada i flamejada, de 20x50x8 cm de longitud, per a formació d’encintat 

sobre base de formigó HM-20 30 a 35 cm d’alçada i rejuntada amb morter mixt. Per a els nous límits 

de calçada sense vorada existent. 

• Vorada de pedra granítica tipus gris Quintana, de 15x25 cm, escairada i flamejada sobre base de 

formigó HM-20 de 20 cm de gruix, segons plànols. La vorada corba amb radi de 8 m mínim.  

• Gual d’anivellació de calçades, de pedra granítica tipus Quintana escairada i flamejada, de 60 x 40 cm 

amb un desnivell de 15 cm. Per a les interseccions amb carreres de calçada segregada. 

 

6.3.3. Calçades 

S’aprofitarà la calçada existent com a base de la nova calçada, fresada prèviament 3 cm, s’afegirà dues capes 

de barreja bituminosa de capa intermèdia de 7 i 5 cm AC22 surf S i 5cm de capa de trànsit AC16 surfD, 

estesa i compactada. 

La zona fresada es tractarà amb rec d’adherència. 

Les compactacions de l’aglomerat són les indicades al Plec i Pressupost del projecte. 

 

6.4. Clavegueram 

No serà necessari canviar ni modificar el clavegueram actual, els embornals existents ja son sifònics de tipus 

L’Hospitalet (veure a plànols). La única actuació a realitzar és el recreixement d’embornals i pous en cas que 

es trobin a la calçada. 

 

6.5. Enllumenat públic 

L’enllumenat actual es troba a la vorera, cap fanal queda afectat per l’obra i el servei funciona perfectament, 

per tant no s’actuarà en el servei esmentat. 

 

6.6. Jardineria 

Al no variar la alineació del carrer ni enderrocar la vorera, l’arbrat queda intacte exceptuant dos arbres que 

s’hauran d’extreure a la cruïlla del carrer Progrés amb el carrer Mas. Aquests dos, seran traslladats al viver 

municipal i seran tornats a plantar a els nous escocells. Es pressuposta la plantació i subministrament d’un 

arbre en cas de que l’arbre no suportés el trasllat. Tots els escocells son regulars de 120 x 60 x 100cm col·locat 

sobre base de formigó. 

 

6.7. Mobiliari urbà 

A la urbanització dels carrers es substituiran totes les papereres, senyals verticals i tanques existents que 

estiguin deteriorades així com les tapes dels pous i dels embornals trencades, per  models nous del mateix 

respectiu mobiliari. 

Només hi ha una paperera trabucable d’acer inoxidable de diàmetre 45cm a recol·locar, i un banc a 

desmuntar a la parada del bus del carrer Progrés amb el carrer Mas.  A la nova zona de la Plaça del Mercat de 

Collblanc s’instal·laran 11 bancs nous amb suport d’alumini  tipus A-G3T, més del desmuntat mencionat 

anteriorment. 

Pel que fa a les pilones, es desmuntaran aquelles que interfereixin en la demolició de paviment i es muntaran 

noves cada 2,5 metres. S’estimarà una previsió de pilones per si un cas fossin necessàries segons direcció 

d’obra. 

Les tapes de clavegueram seran de marc rodó. Tot el mobiliari urbà referent al clavegueram es troba en bon 

estat. 

 

6.8. Senyalització 

Es realitzarà la senyalització tant vertical com, horitzontal abans d’obrir al públic l‘espai. Es faran servir 

plaques homologades i segons projecte.  

 

La senyalització vertical serà amb placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat. 

Es procedirà executar diferents tipus de senyals verticals: làmines adossades a semàfors i làmines sobre 

columna d’acer. La columna serà segons els plànols del projecte. 

 

Es procedirà a introduir 48 noves senyals, 16 adossades a semàfors i 32 aguantades per columna vertical 

metàl·lica. Col·locades com figura als plànols. 
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Això comporta rebaixar les senyals a l’espai viari ja que es retiren 66 senyals de les quals només 5 estaven 

adossades a semàfors o altres elements verticals i es subsisteixen per 43, 16 de les quals aprofiten semàfors. 

 

La senyalització horitzontal serà: 

• Acrílica reflectant a les línies continues i discontinues 

• Pintura de doble component als guals de vianants i totes les marques vials. 

La senyalització semafòrica variarà com es mostra als plànols. 

En tota la zona afectada, s’hauran d’enderrocar 8 semàfors i s’hauran d’afegir  8 columnes semafòriques 

completes noves i dos semàfors per a vianants. Per altra banda s’haurà d’adjuntar quatre semàfors per a 

vehicles a columnes semafòriques per a vianants ja existents i quatre semàfors per a vianants a les respectives 

columnes semafòriques per a vehicles existents. 

 

7. SERVEIS AFECTATS 

 

El present projecte no preveu cap servei que pugui romandre afectat, exceptuant el trasllat dels embornals al 

recréixer l’asfalt i la pujada dels pous de registre pel mateix motiu. 

 

8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

En compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en concret del compliment de l’article 4 d’aquest 

Reial Decret, i de l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del 

Sector Públic, es redactarà en el present projecte el Document 4. Estudi de Seguretat i salut. 

 

L’E.S.S identifica els riscos en la realització de les activitats de l’obra i avalua l’eficàcia de les mesures que es 

prendran. Es recullen les mesures preventives adequades per prevenir els riscos que suposa la construcció de 

l’obra. 

 

 

9. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Per tal de complir el decret  RD105/2008, que regula la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició, es redacta l’ Annex 7. Gestió de residus. El qual s’aplica al Projecte Constructiu. Canvi de 

funcionalitat del carrer Progrés a L’Hospitalet del Llobregat. 

 

10. TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRES 

El termini d’execució de les obres és de 148 dies laborables, compresos entre el dilluns 16 de juny de 2014 i 

el dimecres 7 de gener de 2015. La planificació es divideix en tres grans fases que són: la fase de gestió, la 

fase de construcció del tram 1 i la fase de construcció del tram2. 

- Fase de gestió: Des del 16/06/2014 fins al19/08/2014 

- Fase de construcció del tram 1: des del 20/08/2014 fins al 06/11/2014 

- Fase de construcció del tram 2: des del 07/11/2014 fins al 07/01/2015 

El termini d’execució d’obres ve desenvolupat a l’Annex 4. Procés Constructiu. 

 

11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

En el pla de control de qualitat de l’Annex 9. Control de Qualitat es descriu la metodologia estadística concreta 

per al control de recepció interna del material considerat més important durant l’execució de l’obra. La llista 

de preus emprada per a presentar l’annex correspon a Preus de referencia ITEC 2013. 

 

El pla de control de qualitat s’aplicarà a la construcció del Projecte Constructiu. Canvi de funcionalitat del 

carrer Progrés a L’Hospitalet del Llobregat. 

 

12. REVISIÓ DE PREUS 

 

Donat que la duració de l’obra és de 7 mesos, la revisió de preus no serà necessària. 
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13. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 

 

Segons la “LEY 30/07, de 30 de octubre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO”, Article 54. “Exigencia de la 

clasificación”, per contractar amb les Administracions Públiques la execució de contractes d’obres amb import 

igual o superior a 350.000 euros, serà requisit indispensable que l’empresari sigui degudament classificat. 

D’acord amb la quantia de les obres i el tipus de treballa a realitzar, es considera que el contractista tindrà les 

classificacions següents: 

-        GRUP G: Viales y pistas 

-        SUBGRUP 4: Mescles bituminoses 

La categoria del contracte serà d. 

14. PRESSUPOST 

 

El Pressupost d’Execució Material del projecte és de  283.965,35€ (DOS-CENTS VUITANTA-TRES MIL NOU-

CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS). 

Un cop aplicats els percentatges corresponents al benefici industrial (6%), despeses generals (13%) i l’IVA 

(21%) el pressupost per al  coneixement de l’Administració assoleix el valor de 408.881,71€ (CUATRE-CENTS 

VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS). 

 

Els documents corresponents al pressupost de l’obra es detallen al Document5. Amidaments i Pressupost  

d’aquest projecte.  

15. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

El Projecte Constructiu. Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L’Hospitalet del Llobregat.  ve determinat pels 

següents documents: 

- Doc.1: Memòria i Annexos a la memòria 

- Doc.2: Documentació gràfica 

- Doc.3: Plec de condicions 

 

 

- Doc.4: Estudi de seguretat i salut 

- Doc.5: Amidaments i pressupost 

 

 

 

 

Barcelona, juny de 2014. 

Juan Hereza Atienza 
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Per a satisfer l’objecte del projecte, s’han de valorar dos aspectes per a arribar a la solució més adient segons els 

criteris establerts en el pla de mobilitat vigent i apropant als ciutadans cap a una mobilitat més eficient i 

sostenible. 

El primer aspecte a estudiar, és les diferents propostes per als recorreguts de les línies d’autobús que queden 

afectades per l’obra. Per altra banda serà necessari també estudiar quina funcionalitat del nou carrer Progrés, 

s’adaptarà millor a aquests principis. 

 

1. PROPOSTES PER ALS RECORREGUTS DELS AUTOBUSOS. 

Per a poder fer el carrer per a vianants o de prioritat invertida, és necessari exiliar el recorregut dels 

autobusos del carrer Progrés cap a altres vies.  Segons el recorregut en qüestió estudiat, s’haurà de prendre 

una sèrie de mesures pel que fa als sentits de circulació o millora en l’espai per als girs. 

A) Canvi de sentit els carrers Progrés i Llobregat (des de la carretera de Collblanc fins al carrer Montseny). 

Traslladant el pas dels autobusos del carrer Progrés al carrer Llobregat. 

 

Línies d’autobusos: 

- L12: 

o Pujada:  Montseny gir a l’esquerra cap al carrer Llobregat (gir possible), gir a la dreta cap a 

Carretera de Collblanc (gir possible).  ( seguir el recorregut antic). 

o Baixada: Mantenir recorregut antic. 

o Canvis de parades: 

 Parades eliminades: 3 (de pujada) 

 Parades noves: 2 

1. Carrer Llobregat, cantonada amb carrer Montseny. Parada senzilla de columna, 

ja que la vorera és estreta (2,0 m), si s’escau s’haurien de treure els pilons de la 

vorera. No hi ha comerços al voltant ni llocs d’entrada i sortida de recintes. 

2. Carrer Llobregat, cantonada amb carrer Occident. És un punt crític perquè la 

vorera es estreta (2,0m) i tot i que no hi ha recintes generadors de 

desplaçaments en el lloc de la parada, segons aquest projecte s’hi trobaria gent 

de les tres línies d’autobús en qüestió, ja que es tracta d’una parada comú. 

 

- LH2:  

o Pujada: Carrer Mas gir a la dreta cap a carrer Llobregat (gir possible), gir a l’esquerra cap a 

carrer Occident (gir possible). 

o Canvis de parades: 

o Parades eliminades: 2 

 Parades noves: 2 

1. Carrer Llobregat, cantonada amb carrer Occident. Aprofitament de la parada de 

la L12 esmentada amb anterioritat. 

2. Carrer Mas abans de la cruïlla amb el carrer Progrés, vorera estreta d’uns 2,0m 

d’amplada màxima. Parada senzilla de columna, la única mesura a fer seria 

l’extracció dels pilons que delimiten la vorera en aquest nou tram de parada. 

- LH1: 

o Baixada: Carrer Pujós, gir a l’esquerra cap al carrer Llobregat (gir difícil, si fa falta treure una 

mica de vorera, els pilons de la cantonada s’hauran de treure), gir a la dreta cap a la 

Carretera de Collblanc (gir possible), seguir el mateix recorregut antic a partir d’aquest gir 

fins que al baixar per carrer de Rafael Campanals l’autobús no girarà cap al carrer Mas, sinó 

que seguirà baixant fins a girar a l’esquerra per la Rambla Catalana ( gir possible però 

segurament serà necessari treure una plaça d’aparcament el que fa cantonada a la Rambla 

Catalana), per acabar, gir a l’esquerra cap a la Ronda de la Torrassa per a mantenir el 

recorregut antic. 

o Canvis de parades: 

 Parades eliminades: 2 

 Parades noves: 2 

1. Carrer Llobregat, cantonada amb carrer Occident. Aprofitament de la parada de 

la L12 i LH2 esmentada amb anterioritat. 

2. Carrer Rafael Campanals, cantonada amb carrer Mare de Déu dels Desemparats, 

parada amb plataforma especial per a l’espera, que ocuparia el lloc d’uns 

contenidors que passarien a ocupar zones d’aparcament o de zones de càrrega i 

descàrrega.  

 LH2 Recorregut actual   Parada actual 

 Recorregut el·liminat   Parada el·liminada 

 Nou recorregut   Nova parada 
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L12 Recorregut actual   Parada actual 

Recorregut eliminat   Parada eliminada 

Nou recorregut                 Nova parada 

 

Il·lustració 1: Línia L12 Proposta A 

LH1 Recorregut actual   Parada actual 

Recorregut el·liminat   Parada el·liminada 

Nou recorregut    Nova parada 

 

Il·lustració 2: Línia LH1 Proposta A 
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B) Canvi de sentit del carrer Doctor Martí i Julià des de la Carretera de Collblanc fins al carrer Rafael 

Campanals (tot el carrer de pujada). 

Línies d’autobusos: 

- L12: 

o Pujada: Pel carrer Montseny gir a l’esquerra per el carrer Dr. Martí i Julià (gir possible), gir a 

la dreta per carretera de Collblanc (gir possible) i seguir el recorregut antic. 

o Baixada: Pel carrer riera Blanca gir a la dreta per Travessera de les Corts, seguir pel carrer 

Llobregat fins al carrer Mas, on amb un gir a la dreta possible, segueix el recorregut antic. 

o Canvis de parades: 

 Parades eliminades: 5 (2 de pujada i 3 baixada) 

 Parades noves: 4 (2 de pujada i de baixada) 

1. Carrer Dr. Martí i Julià a l’alçada de la Plaça Pirineus, molt espai lliure, es traurien 

3 places de càrrega i descàrrega per afegir-hi la plataforma per a la parada.  

2. Al mateix carrer Dr. Martí i Julià, a l’alçada de la Plaça Guernica davant l’escola 

Pep Ventura. Com és un lloc generador de viatges i a més hi ha espai, 

s’aprofitarà per a disposar una parada d’autobús amb banc d’espera. 

3. Travessera de les Corts, entre el carrer Pintor Tapiró i el carrer Sena. La vorera és 

ample, com no és una parada amb gran transcendència s’optarà per a una 

parada senzilla de columna. 

4. Carrer Llobregat amb el carrer París. Treure tres places d’aparcament i establir  

una plataforma per a l’espera i l’accés com a parada. Ja que la vorera es força 

estreta (1,8m). 

- LH2: 

o Pujada: Pel carrer Mas, gir a la dreta pel carrer Dr. Martí i Julià, a la carretera de Collblanc gir 

a l’esquerra ( per a fer-ho possible, un dels dos carrils en sentit Barcelona del tram de la 

carretera de Collblanc entre Dr. Martí Julià i Llobregat, es canviaria de sentit, en sentit 

Hospitalet. El que comportaria també treure la illeta de Travessera de les Corts amb la 

carretera de Collblanc i una nova regulació semafòrica.), gir a l’esquerra pel carrer Llobregat 

(amb regulació semafòrica), gir a la dreta pel carrer Occident (gir possible) seguint el mateix 

recorregut a partir d’ara. 

o Canvis de parades: 

 Parades eliminades: 2 

 Parades noves: 2 

1. Carrer Dr. Martí i Julià, a l’alçada de la Plaça Guernica davant l’escola Pep 

Ventura. Com és un lloc generador de viatges i a més hi ha espai, s’aprofitarà per 

a disposar una parada d’autobús amb banc d’espera. Parada en comú amb la 

línia L12. 

2. Carretera de Collblanc en sentit Esplugues (Nou sentit de circulació en el tram). 

Caldria eliminar part d’una parada de Taxi, que no és molt freqüentada. 

- LH1: 

o Baixada: Pel carrer Pujós, gir a l‘esquerra cap al Carrer de la Creu Roja (gir possible), gir a la 

dreta cap a Carretera de Collblanc, gir a la dreta cap al Carrer Riera Blanca, gir a la dreta cap 

al Carrer Mas fins a seguir el recorregut antic. 

LH2 Recorregut actual   Parada actual 

Recorregut el·liminat   Parada el·liminada 

Nou recorregut    Nova parada 

 

Il·lustració 3: Línia LH2 Proposta A 
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o Canvis de parades: 

 Parades eliminades: 3 

 Parades noves: 3 

1. Al carrer de la Creu Roja, abans d’arribar a la Carretera de Collblanc, cap 

problema d’amplada, per l’accés seria necessari eliminar 3 places d’aparcament 

per a col·locar una plataforma d’espera i accés a l’autobús. 

2. Carretera de Collblanc en sentit Barcelona, entre el carrer Progrés i el carrer Dr. 

Martí i Julià.  Aprofitament de parades d’autobús existents. 

3. Carrer Mas amb el carrer Dr. Martí i Julià, aprofitament la parada senzilla de N2 

existe 

 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 4: Línia L12 Proposta B 

L12 Recorregut actual   Parada actual 

Recorregut el·liminat   Parada el·liminada 

Nou recorregut    Nova parada 
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2. ALTERNATIVES DE LA FUNCIONALITAT DEL C/PROGRÉS. 

Per a Per a aconseguir convertir el carrer Progrés en un eix comercial i de passeig, és necessari  l’eliminació o 

reducció del trànsit al mateix temps que s’habilita el paviment per a tal funció. Amb aquesta finalitat, es 

valoren dues opcions: 

A) Carrer Progrés amb restricció de vehicles: 

Fer per a vianants tot el carrer Progrés des de el carrer Montseny fins al carrer d’Occident donaria la 

possibilitat de traçar un eix de pas i passeig des de la Plaça Espanyola fins al mercat de Collblanc, a més el fet 

de moure el trajecte de l’autobús permetria abolir les parades d’autobús de la Plaça del Mercat de Collblanc i 

això donaria la possibilitat de treure el carril de l’autobús i guanyar més superfície de Plaça. 

Com les voreres del carrer Progrés estan en bon estat, no s’enderrocaria, únicament es repararà l’asfalt que 

es troba esquerdat i en mal estat i es pavimentarà a sobre. 

LH1 Recorregut actual   Parada actual 

Recorregut el·liminat   Parada el·liminada 

Nou recorregut    Nova parada 

 Il·lustració 5: Línia LH1 Proposta B 

LH2 Recorregut actual   Parada actual 

Recorregut el·liminat   Parada el·liminada 

Nou recorregut    Nova parada 

 Il·lustració 6: Línia LH2 Proposta B 
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Si s’impedeix la circulació de vehicles, només per a càrrega i descàrrega i per al pas de veïns als respectius 

guals, serà necessària, la implantació de punts de control d’accés de lectura de matrícules a les cantonades 

superiors del carrer Progrés amb el carrer París, Mas i Montseny. 

A més el fet de canviar la funcionalitat del carrer Progrés al carrer Llobregat fa que sigui necessari el canvi de 

sentit de diferents carrers: 

- El carrer progrés des de la carretera de Collblanc fins al carrer Occident, ha de ser en direcció Sta. 

Eulàlia. (Necessari per entrar al barri des de Barcelona). 

- El carrer Llobregat, com hem esmentat amb anterioritat, canviarà tot el seu sentit en direcció 

Carretera de Collblanc (Barcelona), des del carrer Montseny fins a la C. De Collblanc. 

- El carrer Orient en la seva totalitat, canviarà de sentit en direcció Sta. Eulàlia. Per a permetre la 

circulació de vehicles creuant el barri, sense utilitzar les grans branques Vials. 

- El carrer Fortuny, que necessita canviar el sentit per a poder evacuar els vehicles de càrrega i 

descàrrega d’una manera eficient i a part impedeix més branques d’entrada al carrer de vianants. 

- El carrer Pujós, entre Llobregat i Progrés, també serà necessari que canviï de sentit per unes funcions 

similars a les del Carrer Fortuny. 

- El carrer Riera Blanca quan és d’un sol sentit en el tram fins a la c. De Collblanc i el carrer Munné 

sencer, al intercanviar-los de sentit, es permetrà una millor mobilitat per les vies estructurals, donant 

continuïtat al carrer Riera Blanca en ambdós sentits, abans només es donava continuïtat en direcció 

Sta. Eulàlia. Això farà que el trànsit per dins del barri sigui menor. 

 

(VEURE PLÀNOL NÚM.47 DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. FUNCIONALITAT A) 

 

B) Carrer Progrés de sentit contrari amb plataforma única de prioritat per a vianants (No restricció) 

Els carrers de plataforma única donen una major sensació de lloc de pas per als vianants i de seguretat que 

els carrers convencionals. La experiència en altres carrers de la ciutat i d’altres ciutats, ens diu que els 

usuaris dels vehicles eviten el pas per aquest tipus de carrers, si no són necessaris per a arribar al seu punt 

de destí, ja que el trànsit es molt lent (20 Km/h màxim) per aquest tipus de carrers. 

D’aquesta manera, s’aconseguiria també crear un eix de pas des de la Plaça Espanyola fins al Mercat de 

Collblanc, però sense renunciar a la possibilitat de que diferents tipus de vehicles hi circulin deixant una 

artèria més al barri per poder ser creuada, això si, en sentit oposat, ja que les funcions han estat canviades 

amb el carrer Llobregat. El fet de que actualment no hi ha aparcament fa més fàcil la transformació del 

carrer. 

L’obra com a l’anterior cas té l’avantatge de que les voreres estan ben conservades, només és necessària la 

reparació d’algun tram de capa de rodadura actual i la pavimentació d’asfalt a sobre de la capa existent fins 

a arribar a la mateixa cota que la vorera. Amb això només caldria pujar els embornals i els pous de registre 

fins a la nova cota rasant. 

El fet de que es pugui circular, no impedeix fer la millora a la Plaça del Mercat de Collblanc com a 

conseqüència de la desaparició del pas del bus per aquesta.  

Amb la no segregació de les funcionalitats del carrer Progrés, s’aconseguiria formar una mena de illa de 

vianants delimitada pel propi Carrer Progrés , pel carrer Mas, pel carrer Rafael Campanals i per la Plaça del 

Mercat; sense restringir el pas dels vehicles, per aquesta, tot i que la freqüència de pas seria mínima. 

Aquesta alternativa afecta a diferents carrers en quant al seu canvi de sentit: 

- El carrer Llobregat des del carrer Montseny fins a la carretera de Collblanc per a satisfer las funcions 

del carrer Progrés en quant al pas del transport públic i privat en direcció Barcelona. 

- El canvi anterior, implica un canvi en el carrer Progrés per a poder permetre l’entrada a l’interior del 

barri des de Barcelona. A més tot i ser de prioritat invertida, permetre als veïns del barri poder 

arribar d’una manera còmode als seus destins. 

- Canvi de sentit en el carrer Orient, per a regular millor el trànsit veïnal i alliberar el carrer Progrés del 

trànsit de vehicles. 

- Canvi en la funcionalitat del C. Riera Blanca, en el tram de única direcció per sota de la C. De 

Collblanc, junt amb el carrer Munné. Invertint ambdós sentits, s’aconsegueix donar continuïtat en les 

dues direccions al C. Riera Blanca, permetent una circulació cap a Barcelona fluida, facilitant els 

desplaçaments per aquestes artèries principals, en comptes de la circulació per l’interior del barri 

(allibera de desplaçaments al carrer Llobregat). 

 

(VEURE PLÀNOL NÚM.48 DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. FUNCIONALITAT B) 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex pretén redactar la repercussió del projecte a la mobilitat i quins són els factors d’aquest que la 

determinen. 

La mobilitat de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat està regida pel Pla Director de Mobilitat sostenible L’H 

2010, com diu el seu títol, implantat amb la seva totalitat a partir de l’any 2010. Aquest pla director té tres 

objectius fonamentals per tal d’una millora urbana des d’un punt de vista sostenible: 

- La reestructuració de la xarxa viària de la ciutat 

- La previsió d¡aparcaments subterranis municipals 

- Les actuacions de millora del transport públic 

Pel que fa a la reestructuració de la xarxa viària, es va plantejar una xarxa viària d’identitat pròpia de la ciutat 

però integrada als fluxos de mobilitat externs, per tant, connectada amb l’entorn. Per a complir aquest criteri, 

es van establir unes jerarquies funcionals a cada carrer. Sent de tres tipus: 

 Primer nivell de funcionalitat: Carrers vertebrals. Son les vies més importants per a la mobilitat rodada 

de la ciutat. Formen l’esquelet vertebral sobre el qual s’articula la resta de la xarxa viària de la ciutat. El 

seu  abast supera l’àmbit municipal, enllacen de manera directa la ciutat amb la resta de l’àrea 

metropolitana, a més, permeten la comunicació fàcil dels fluxos principals de circulació entre barris. Són 

carrers de caràcter cívic. 

 Segon nivell de funcionalitat: Carrers articulars. Vies que articulen la xarxa viària de la ciutat, ordenant i 

drenant els trànsits interior dels barris i entre els barris. 

Asseguren la mobilitat per tota la xarxa i serveixen de distribuïdors cap als carrers veïnals. La seva xarxa 

pretén formar una quadrícula homogènia que dreni bé el pas d’entre el tercer i el primer nivell 

(estructura d’eixample). 

 Tercer nivell de funcionalitat: Carrers veïnals. Resta de viari de les àrees residencials. Asseguren 

accessibilitat a tot el teixit urbà. Es divideixen entre dos tipus, els de prioritat invertida o els de vianants. 

Carrers de plataforma única, calçada alineada a la cota de les voreres. Creació d’àrees ambientals. 

El carrer Progrés és un carrer de segon nivell, el projecte el modificarà per un carrer de tercera funcionalitat, és 

a dir de plataforma única, buscant crear una àrea ambiental al barri. 

 

2. AFECTACIÓ DE LA NOVA FUNCIONALITAT A LA MOBILITAT RODADA 

 

El carrer Progrés té la funció de via articular dins del barri de Collblanc. És el responsable de lligar de sud a nord 

ell barri, lligant la Plaça Espanyola amb la carretera de Collblanc. 

Aquesta funció serà anul·lada amb l’actual projecte, no només pel canvi de funcionalitat, si no pel canvi de 

sentit del carrer que s’ha optat com a solució més adient. La funció de connectar de Nord a Sud el centre del 

barri serà delegada al carrer Llobregat, que tindrà sentit de circulació Sud-Nord des del carrer Montseny fins a 

la carretera de Collblanc i sentit Sud-Nord des del carrer Montseny fins a la Ronda de la Torrassa.  

(VEURE EL PLÀNOL DE FUNCIONALITAT A, NÚM. 47 DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA). 

Amb el present projecte ens trobem amb una pèrdua de connexió brancal pel centre del barri de Nord a Sud 

(antic sentit carrer Llobregat). Aquest fet és una ocasió perfecte per portar la intensitat de trànsit cap als 

carrers vertebrals del barri així alliberant de vehicles l’interior del barri, exceptuant viatges d’origen o destí dins 

d’aquest. 

Per a fer-ho, es canviarà de sentit l’últim tram del carrer Riera Blanca quan és d’un sol sentit (des del carrer 

Munné fins a la carretera de Collblanc) així com el mateix carrer Munné. Amb aquest canvi s’aconsegueix una 

continuïtat en ambdós sentits del carrer Riera Blanca connectant Barcelona amb el sud de L’Hospitalet. Fet que 

provocaria un  ús dels vehicles de la Riera de Collblanc en sentit Sud-Nord que antigament no empraven, això 

comportarà una rebaixada de la intensitat mitjana diària de vehicles al carrer Llobregat.  

Una menor intensitat comportarà una major fluïdesa en el recorregut dels autobusos que circularan pel carrer 

Llobregat, per tant el transport públic guanyarà amb eficiència, que acaben sent beneficis econòmics i 

temporals per a empresa i ciutadans. 

Pel que fa a la mobilitat en sentit Nord-Sud, els ciutadans optaran per no circular pel carrer Progrés a no ser 

que sigui estrictament necessari el seu pas per aquest, tractant-se normalment de viatges comercials o 

d’origen-destí en el mateix barri. Així ho diuen les experiències amb carrers del mateix tipus a la mateixa ciutat 

o a d’altres.  

Els viatges que creuaven el barri amb anterioritat, es realitzaran per les dos grans vies brancals del barri (carrer 

Riera Blanca i Carrer de la creu roja, que són de doble sentit) i per altres vies articulars que encara resten al 

barri com són els carrers Dr. Martí i Julià, Rafael Campalans, Llançà i Joventut. 
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Per tant les conclusions del projecte referent a la mobilitat rodada són positives per a una mobilitat més 

sostenible, ja que es millora l’eficiència del transport públic (autobús), afavoreix a la creació de àrees 

ambientals dins del barri i selecciona els viatges interns i els externs, afavorint la mobilitat del vianant pel barri. 

 

3. AFECTACIÓ DE LA MOBILITAT DELS VIANANTS 

 

A més a més dels avantatges expressats amb anterioritat gràcies al desviament del gruix de la mobilitat rodada, 

convertir el carrer Progrés en un carrer de prioritat invertida i plataforma única acomodarà els viatges a peu pel 

carrer, sent més agradable per al passeig, produirà una major densitat de vianants i els comerços existents 

incrementaran els seus beneficis. Per altra banda, el fet de crear àrees ambientals i millorar les condicions per 

als vianants, promouen una mobilitat a peu, el que fa tractar la mobilitat general del ciutadà com quelcom més 

sostenible. 
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1. INFORME 

 

Aquest annex emet el present informe urbanístic referent al Projecte de canvi de funcionalitat del C/Progrés a 

L’Hospitalet de Llobregat. 

- La Zona té la classificació de SÒL URBÀ. 

- El planejament vigent en aquest sector correspon al del Pla General Metropolità (PGM) aprovat 

definitivament per la C.P.U.B. el 14/07/1976 i la Modificació Puntual del PGM al sector del carrer Progrés 

aprovat el 23/10/2006, corresponent-li les qualificacions de: 

ZONA DE XARXA VIÀRIA (Clau 5) 

ZONA DE PARCS I JARDINS URBANS DE NOVA CREACIÓ DE CARÀCTER LOCAL (Clau 6b) 

ZONA DE DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS COMNITARIS I DOTACIONS DE NOVA CREACIÓ DE CARÀCTER LOCAL 

(Clau 7b) 

ZONA DE DENSIFICACIÓ URBANA SEMI-INTENSIVA (Clau 13b) 

 

S’adjunten plànols d’emplaçament en el que es delimita la zona de la qual es dóna informació, en forma 

d’il·lustracions. 

  

 

 

Il·lustració 1: Planejament carrer Progrés (Nord) 
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Il·lustració 2: PLanejament carrer Progrés (Sud) 
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1. INTRODUCCIÓ I TREBALLS PREVIS 

 

Una vegada signat el contracte amb l’administració es considerarà data de l’inici d’obres la data de l’Acta de 

Replanteig. En aquest acte entre la Direcció d’obra, Direcció facultativa  (amb el coordinador de seguretat i 

salut) i l’empresa adjudicatària de les obres es  fa una comprovació in situ de la disponibilitat de  terrenys de 

l’obra  i que  no hi ha cap impediment per iniciar-la. 

Una vegada signat el document ja es poden fer els diferents tràmits administratius com l’obertura del centre 

de treball per la Generalitat  (1 dia) i es poden iniciar les tasques d’implementació de l’obra sobre el terreny. 

La implantació de la obra s’inicia amb la col·locació de la caseta d’obres i la delimitació de la zona d’acopis i 

maquinària. 

Donat la existència  d’un solar  ,amb tanca,  de 367 m2  a la cruïlla del carrer Progrés amb el carrer Occident 

de titularitat privada,  i  que  en aquest moment  es troba sense  cap  ús i amb greus problemes de creixement 

d’herbes  i brutícia provocant  molèsties als ciutadans, es pactarà amb la propietat del solar la possibilitat de 

utilitzar-lo com a zona d’implementació de les obres. En cas de que aquesta opció no sigui viable,  la caseta i 

els altres elements, es col·locaran  en una zona de la plaça del Mercat de Collblanc per a la primera fase  i es 

traslladarà en la segona fase a la Plaça Espanyola, tot i que no seria molt recomanable ja que són espais molt 

freqüentats i l’espai públic ocupat seria massa elevat. 

Pel que fa al procés purament executiu constructiu de l’obra pública en qüestió, es dividirà amb dues fases, 

les quals seguiran un procés idèntic en el seu respectiu temps. 

- FASE I:  tram comprès entre el carrer Occident i carrer París. 

- FASE II: tram comprès entre carrer París i carrer Mas 

 

2. PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

2.1. Establiment de la seguretat i salut i gestions per al ciutadà 

La zona de la caseta d’obra i acopis es tancarà amb tanca tipus Rivisa, al ser una obra de ciutat no es pot fer 

un tancament complert de la zona d’obres, amb excepció de si es pot utilitzar el solar que es podrà fer un 

tancament complert i tancat. 

Per tal de minimitzar els efectes de la obra als ciutadans i donat el caire  comercial del carrer Progrés  tota la 

runa de la demolició de les obres  s’haurà de portar  a l’abocador autoritzat o a un abocador intermedi (amb 

consentiment de l’Ajuntament de l’Hospitalet).  Com el solar és molt gran, es podrà utilitzar com a zona 

d’acopis intermèdia. 

Una vegada  feta la implantació de la obra al carrer s’iniciaran els treballs de  canvi de sentit del carrer 

Llobregat, ja que servirà per fer el desviament de l’autobús durant l’obra. 

 

Per tal de fer aquesta feina, amb tres setmanes d’antelació es donarà avis a la TMB per tal de que prepari la 

informació del trasllat de les  actuals parades al carrer Progrés , la TMB col·locarà en els pals de les parades o 

les parades l’avís  als ciutadans del canvi de les parades. 

També es demanaran els permisos a l’ajuntament relacionat amb  el trasllat dels contenidors i la validació 

dels tancaments i desviació dels trànsit  i la validació de la zona d’acopis i caseta, per a la primera fase. La 

tramitació del “permís d’actuació a la Via Pública” es podrà demanar una vegada signada l’acta de replanteig i 

amb un mínim de tres setmanes d’antelació. 

Una vegada l’ajuntament accepta el desviament de trànsit es col·locaran cartells a totes les porteries del 

carrer Progrés  i a tots els comerços de la zona, avisant de l’actuació al carrer i del tancament al trànsit. De  

mateixa forma  es donarà avís a tot el barri a nivell de porteries, a les bústies als habitatges i  anuncis al diari 

local del  canvi de sentit del carrer Llobregat, el desviament del transport públic i  l’objecte de les obres, 

aquest treballs es faran amb 15 dies  abans de l’inici real de les obres i coincidint amb els avisos de la TMB. 

Durant aquest temps  i a un ritme de 8 senyals al dia es preparà la nova senyalització vertical  del carrer 

Llobregat, les senyals restaran tapades així com la senyalització provisional de desviament i tancament 

(excepte serveis i pàrquings) del carrer Progrés (primera fase) 

Una vegada feta la senyalització del carrer Llobregat (que podrà ser la definitiva) i en una nit es destaparan les 

senyals, es taparan les senyals antigues a eliminar, es  pintarà amb pintura bituminosa les senyals horitzontals 

i es pintarà la  senyalització horitzontal  provisional de les obres en color groc. 

Donat que el carrer Progrés és un dels carrers més comercials de la ciutat i per tal de minimitzar els efectes de 

les obres als veïns i al petit comerç i  al mercat, el tancament de les diferents fases de les obres i dels diferents 

trams de carrers es farà únicament amb tanques d’obra convencionals, l’obra haurà de disposar com a mínim 

de dues persones que s’anomenaran persones de “Suport al ciutadà” que aniran identificades , per tal de que 
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permetin la entrada als usuaris de l’aparcament de la plaça del Mercat i facilitin les maniobres de càrrega i 

descàrrega  al petit comerç així com atendre a les necessitats puntuals del ciutadans. 

Minimitzar l’impacte de les obres als ciutadans es prioritza sobre el rendiment de la obra, es per això que en 

cap cas es farà la demolició incontrolada del paviment de la vorera i no es podran  inutilitzar les dues voreres 

d’un mateix tram  de manera simultànies, permetent el pas de vianants en tot moment per un dels dos 

costats del carrer. 

Una vegada feta la demolició es retirarà la runa de manera immediata per permetre el pas dels vianants, en 

cas d’afectar a un comerç, gual o entrada de la vivenda, es col·locarà una passarel·la metàl·lica  de 1 metre 

d’amplada amb barana per tal de permetre la entrada i sortida dels veïns cap a la calçada o vorera amb 

seguretat. 

 

2.2. Enderrocs 

Abans de procedir a enderrocar paviment de calçada o vorera, es desmuntaran qualsevol tipus de 

senyalització vertical i mobiliari urbà com pilones, papereres, bancs, etc. I es transportaran fins  a un dipòsit 

municipal. En cas d’haver-hi arbres en zona de demolició, seran traslladats al viver municipal per a ser 

replantats de nou. 

 

Un cop desmuntat tot, s’enderrocarà la vorada amb rigola als llocs on no hi haurà recreixement de calçada, i 

s’enderrocarà amb cura la rigola sense malmetre la vorada als trams que es transformaran en prioritat 

invertida. A mesura que es va retirant la vorada, s’enderrocarà el paviment de la vorera ja sigui el panot o les 

peces de formigó prefabricades de 60 x 40cm amb retroexcavadora amb martell trencador.  

A mesura que es va enderrocant el paviment, es van retirant els embornals que es troben a la calçada 

recrescuda, així com es deixaran al descobert però tapats els pous de registre per ser recrescuts. 

 

Abans de procedir a l’enderroc del paviment asfàltic, es realitzarà un tall de paviment a les zones que separin 

el paviment enderrocat i el que serà recrescut. 

Un cop realitzat, es procedirà a enderrocar l’asfalt amb retroexcavadora amb martell trencador, per després 

fressar la superfície que es recreixerà. 

 

2.3. Ferms i paviments 
La col·locació de la vorera es produirà sempre amb el mateix procés, primer es construiran els encintats per 

delimitar la mateixa, i posteriorment es col·locarà el panot de formigó de 20 x 20 x 4 cm o en el seu cas les 

peces de formigó prefabricades de 60 x 40 cm.  El paviment necessitarà primer, la implantació d’una base de 

formigó HM-20 de 15 cm que és adherida al panot mitjançant morter cimen pòrtland.  

La col·locació de la vorera començarà en el moment que aquesta estigui enderrocada, és a dir, es produirà 

simultàniament que part de l’enderroc del paviment bituminós i el seu fresatge. 

 

En el cas d’haver-hi arbrat, a mesura que es col·loqui la vorera, es construirà l’escocell en el soc ja fet. 

 

Referent al paviment de calçada, es començarà a asfaltar un cop acabat la pavimentació de vorera. El nou 

recreixement constarà de tres capes, dos intermèdies de 7 i 5 cm AC22 surf-S i una capa de trànsit de 5cm  

AC16 surf-D. Les capes aniran precedides sempre d’un reg d’adherència d’emulsió bituminosa. Es ficarà el reg 

i una capa al dia en cada tram. 

 

2.4. Acabats 
Un cop finalitzada la pavimentació es muntarà la nova senyalització del carrer, junt amb la semaforització, si 

escau, posteriorment, es muntarà el mobiliari urbà corresponent, ja sigui recuperat de la pròpia obra o 

subministrat de fàbrica. 

La jardineria del tram 2, serà trasplantada a l’escocell corresponent. 

 

2.5. Aixecament d’obra i obertura al trànsit 

Un cop acabades totes les activitats d’execució es produirà la pertinent retirada d’instal·lacions pels operaris, 

la retirada de les tanques de seguretat i la devolució de maquinària. 

Un cop realitzades totes les tasques anteriors, es podrà reobrir al trànsit. 
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0 PROJECTE CANVI DE 
FUNCIONALITAT C/PROGRÈS

148 días lun 
16/06/14

mié 07/01/15

1 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 148 días lun 16/06/14 mié 07/01/15
2 CONTROL DE QUALITAT 148 días lun 16/06/14 mié 07/01/15
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0 PROJECTE CANVI DE 
FUNCIONALITAT C/PROGRÈS

148 días lun 
16/06/14

mié 07/01/15

1 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 148 días lun 16/06/14 mié 07/01/15
2 CONTROL DE QUALITAT 148 días lun 16/06/14 mié 07/01/15
3 ACTIVITATS DE GESTIÓ 47 días lun 16/06/14 mar 19/08/14
4 Acte de replanteig 2 días lun 16/06/14 mar 17/06/14

5 Permisos i llicències 15 días mié 18/06/14 mar 08/07/14

6 Obertura del centre de treball 

per la Generalitat

1 día mié 09/07/14 mié 09/07/14

7 Gestió de subministres 30 días mié 09/07/14 mar 19/08/14

8 Planificació de rutes 

alternatives

2 días mié 09/07/14 jue 10/07/14

9 TRAM 1 57 días mié 20/08/14 jue 06/11/14
60 TRAM 2 44 días vie 07/11/14 mié 07/01/15

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb

3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1

Proyecto: PROJECTE CANVI DE FU

Fecha: vie 20/06/14



Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 PROJECTE CANVI DE 
FUNCIONALITAT C/PROGRÈS

148 días lun 
16/06/14

mié 07/01/15

1 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 148 días lun 16/06/14 mié 07/01/15
2 CONTROL DE QUALITAT 148 días lun 16/06/14 mié 07/01/15
3 ACTIVITATS DE GESTIÓ 47 días lun 16/06/14 mar 19/08/14
9 TRAM 1 57 días mié 20/08/14 jue 06/11/14

10 ACTIVITATS D'EXECUCIÓ 55 días mié 20/08/14 mar 04/11/14
11 TREBALLS PRÈVIS 3 días mié 20/08/14 vie 22/08/14
12 Col·locació instal·lacions 

pels operaris
3 días mié 20/08/14 vie 22/08/14

13 Col·locació de tanques 
per delimitació d'obra

1 día mié 20/08/14 mié 20/08/14

14 Senyalització provisional 
de l'obra (interior i 
exterior)

1 día mié 20/08/14 mié 20/08/14

15 DESMUNTATGES I 
ENDERROCS

12 días mié 10/09/14 jue 25/09/14

16 Retirada de senyals 
existents en carrers 
afectats

1 día mié 10/09/14 mié 10/09/14

17 Col·locació de senyals 
provisionals en carrers 
afectats

1 día mié 10/09/14 mié 10/09/14

18 Col·locació de 
senyalització vertical en 
carrers afectats

3 días mié 10/09/14 vie 12/09/14

19 Col·locació de 
senyalització horitzontal

1 día mié 10/09/14 mié 10/09/14

20 Col·locació capçals 
semafòrics

2 días jue 11/09/14 vie 12/09/14

21 Instal·lació bàcul 
semafòric

3 días jue 11/09/14 lun 15/09/14

22 Col·locació de noves 
parades de bus en carrers
afectats

3 días jue 11/09/14 lun 15/09/14

23 Desmuntatge de parades 
de bus en carrers afectats

2 días lun 15/09/14 mar 16/09/14

24 Desmuntatge de parades 
de bus (tram1)

1 día lun 15/09/14 lun 15/09/14

25 Desmuntatge 
senyalització vertical

1 día mar 16/09/14 mar 16/09/14

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1

Proyecto: PROJECTE CANVI DE FU
Fecha: vie 20/06/14



Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

26 Desmuntatge de bàcul 
semafòric

1 día mar 16/09/14 mar 16/09/14

27 Desmuntatge pilones 1 día mar 16/09/14 mar 16/09/14
28 Enderroc vorera de panot 3 días mié 17/09/14 vie 19/09/14

29 Enderroc de vorada + 
rigola

2 días mié 17/09/14 jue 18/09/14

30 Enderroc de rigola 4 días mié 17/09/14 lun 22/09/14
31 Retirada d'embornal 4 días mié 17/09/14 lun 22/09/14
32 Fressat de paviment 2 días mar 23/09/14 mié 24/09/14
33 Enderroc de paviment de 

calçada
2 días mié 24/09/14 jue 25/09/14

34 PAVIMENTACIÓ 27 días jue 25/09/14 vie 31/10/14
35 Col·locació encintat de 

pedra granítica
2 días jue 25/09/14 vie 26/09/14

36 Col·locació de vorada 1 día jue 25/09/14 jue 25/09/14
37 Col·locació de rigola 1 día jue 25/09/14 jue 25/09/14
38 Instal·lació d'embornals 3 días vie 26/09/14 mar 30/09/14
39 Col·locació de guals 

anivelladors de calçada
2 días mié 01/10/14 jue 02/10/14

40 Formigonat base de 
vorera

1 día mié 01/10/14 mié 01/10/14

41 Pavimentació de panot 15 días mié 08/10/14 mar 28/10/14
42 Reg d'adherència 1 día mié 29/10/14 mié 29/10/14
43 Col·locació capa 

intermèdia de 7cm 
d'AC22 surfS

1 día mié 29/10/14 mié 29/10/14

44 Reg d'adherència 1 día jue 30/10/14 jue 30/10/14
45 Col·locació capa 

intermèdia de 5cm 
d'AC22 surfS

1 día jue 30/10/14 jue 30/10/14

46 Reg d'adherència 1 día vie 31/10/14 vie 31/10/14
47 Col·locació capa de 

rodadura de 5cm d'AC16 
surfD

1 día vie 31/10/14 vie 31/10/14

48 ACABATS 2 días lun 03/11/14 mar 04/11/14
49 Mobiliari urbà 2 días lun 03/11/14 mar 04/11/14
50 Col·locació de pilones 2 días lun 03/11/14 mar 04/11/14
51 Col·locació de bancs 1 día lun 03/11/14 lun 03/11/14
52 Senyalització 2 días lun 03/11/14 mar 04/11/14
53 Col·locació de 

senyalització vertical
2 días lun 03/11/14 mar 04/11/14

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso
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Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

54 Col·locació de 
senyalització 
horitzontal

1 día lun 03/11/14 lun 03/11/14

55 ACTIVITATS D'AIXECAMENT 3 días mar 04/11/14 jue 06/11/14
56 Retirada d'instal·lacions pels

operaris
3 días mar 04/11/14 jue 06/11/14

57 Retirada del vallat 1 día mar 04/11/14 mar 04/11/14
58 Devolució de maquinària 1 día mar 04/11/14 mar 04/11/14
59 Reobertura al trànsit 1 día mar 04/11/14 mar 04/11/14
60 TRAM 2 44 días vie 07/11/14 mié 07/01/15

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso
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Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 PROJECTE CANVI DE 
FUNCIONALITAT C/PROGRÈS

148 días lun 
16/06/14

mié 07/01/15

1 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 148 días lun 16/06/14 mié 07/01/15
2 CONTROL DE QUALITAT 148 días lun 16/06/14 mié 07/01/15
3 ACTIVITATS DE GESTIÓ 47 días lun 16/06/14 mar 19/08/14
9 TRAM 1 57 días mié 20/08/14 jue 06/11/14

60 TRAM 2 44 días vie 07/11/14 mié 07/01/15
61 ACTIVITATS D'EXECUCIÓ 41 días vie 07/11/14 vie 02/01/15
62 TREBALLS PRÈVIS 3 días vie 07/11/14 mar 11/11/14
63 Col·locació instal·lacions 

pels operaris
3 días vie 07/11/14 mar 11/11/14

64 Col·locació de tanques 
per delimitació d'obra

1 día vie 07/11/14 vie 07/11/14

65 Senyalització provisional 
de l'obra (interior i 
exterior)

1 día vie 07/11/14 vie 07/11/14

66 DESMUNTATGES I 
ENDERROCS

13 días mar 11/11/14 jue 27/11/14

67 Retirada de senyals 
existents en carrers 
afectats

1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

68 Col·locació de senyals 
provisionals

1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

69 Col·locació de 
senyalització vertical en 
carrers afectats

3 días mar 11/11/14 jue 13/11/14

70 Col·locació de 
senyalització horitzontal

1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

71 Desmuntatge 
senyalització vertical

1 día mié 12/11/14 mié 12/11/14

72 Desmuntatge de bàcul 
semafòric

1 día mié 12/11/14 mié 12/11/14

73 Desmuntatge de parada 
de bus (tram2)

1 día mié 12/11/14 mié 12/11/14

74 Desmuntatge pilones 1 día mié 12/11/14 mié 12/11/14
75 Enderroc vorera de panot 3 días jue 13/11/14 lun 17/11/14

76 Enderroc de vorada + 
rigola

2 días jue 13/11/14 vie 14/11/14

77 Enderroc de rigola 4 días vie 14/11/14 mié 19/11/14
78 Retirada d'embornal 4 días jue 20/11/14 mar 25/11/14
79 Fressat de paviment 2 días mar 25/11/14 mié 26/11/14

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso
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de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

80 Enderroc de paviment de 
calçada

2 días mié 26/11/14 jue 27/11/14

81 PAVIMENTACIÓ 28 días jue 20/11/14 lun 29/12/14
82 Col·locació encintat de 

pedra granítica
2 días jue 20/11/14 vie 21/11/14

83 Col·locació de vorada 1 día jue 20/11/14 jue 20/11/14
84 Col·locació de rigola 1 día jue 20/11/14 jue 20/11/14
85 Instal·lació d'embornals 3 días vie 21/11/14 mar 25/11/14
86 Col·locació de guals 

anivelladors de calçada
2 días mié 26/11/14 jue 27/11/14

87 Formigonat base de 
vorera

1 día mié 26/11/14 mié 26/11/14

88 Pavimentació de panot 15 días mié 03/12/14 mar 23/12/14
89 Reg d'adherència 1 día mié 24/12/14 mié 24/12/14
90 Col·locació capa 

intermèdia de 7cm 
d'AC22 surfS

1 día mié 24/12/14 mié 24/12/14

91 Reg d'adherència 1 día vie 26/12/14 vie 26/12/14
92 Col·locació capa 

intermèdia de 5cm 
d'AC22 surfS

1 día vie 26/12/14 vie 26/12/14

93 Reg d'adherència 1 día lun 29/12/14 lun 29/12/14
94 Col·locació capa de 

rodadura de 5cm d'AC16 
surfD

1 día lun 29/12/14 lun 29/12/14

95 ACABATS 4 días mar 30/12/14 vie 02/01/15
96 Jardineria 1 día mar 30/12/14mar 30/12/14
97 Transplantament 

d'arbres
1 día mar 30/12/14 mar 30/12/14

98 Mobiliari urbà 2 días mar 30/12/14mié 31/12/14
99 Col·locació de pilones 2 días mar 30/12/14 mié 31/12/14

100 Col·locació de paperes 1 día mar 30/12/14 mar 30/12/14

101 Senyalització 3 días mié 31/12/14vie 02/01/15
102 Instal·lació bàcul 

semafòric
1 día mié 31/12/14 mié 31/12/14

103 Instal·lació capçal 
semafòric

1 día mié 31/12/14 mié 31/12/14

104 Col·locació de 
senyalització vertical

2 días mié 31/12/14 jue 01/01/15

105 Col·locació de 
senyalització 
horitzontal

1 día jue 01/01/15 jue 01/01/15

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso
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de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

106 ACTIVITATS D'AIXECAMENT 3 días lun 05/01/15 mié 07/01/15
107 Retirada d'instal·lacions pels

operaris
3 días lun 05/01/15 mié 07/01/15

108 Retirada del vallat 1 día lun 05/01/15 lun 05/01/15
109 Devolució de maquinària 1 día lun 05/01/15 lun 05/01/15
110 Reobertura al trànsit 1 día lun 05/01/15 lun 05/01/15

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso
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En el present document pretén justificar la utilització dels diferents tipus de paviments i ferms que s’utilitzaran 

en el projecte, així com diverses particularitats de la seva posta en obra. 

 

1. PAVIMENTS 

 

El paviment a utilitzar serà de formigó en forma de panot de  20 cm de costat i 4 cm de gruix, o en forma de 

peces de formigó de 40 x 60 cm prefabricades de gruix  4cm. 

El paviment de panot es diferenciarà segons tingui funcionalitat com a paviment d’invidents o no.  

El panot per a invidents és de la mateixa mesura, però la superfície  exterior és abotonada o amb línies amb 

relleu estriades, segons paral·leles o perpendiculars a la calçada respectivament. 

El paviment de peces de formigó de 40 x  60 s’emprarà per a la pavimentació de la Plaça del mercat, ja que ha 

de ser del mateix tipus de panot que la resta de la plaça, per motius d’aparença. 

 

Qualsevol tipus de paviment anirà sobre una base de formigó HM-20 de 15 cm d’alçada  adherit al panot amb 

una capa de 4 cm de morter ciment Pòrtland. 

 

Als plànols de planta proposta es mostra la distribució dels diferents tipus de panot a l’obra. 

 

2. ENCINTATS I GUALS 

 

La delimitació de la calçada  la marcarà la vorada existent, en els  trams en els que aquesta no ha estat 

enderrocada, per altra banda, on s’ha produït també enderroc del paviment, i el nou asfalt va a cota de 

vorera, la delimitació de la calçada la durà a terme unes peces de pedra granítica de 30 x 50 x 8 cm. 

Per últim s’ha de tenir en compte la nova vorada que s’haurà de construir per delimitar les calçades que no 

van a cota de vorera i la seva vorada ha estat enderrocada. 

 

 

 

3. ESCOCELLS 

 

Allà a on la vorera tingui arbrat s’implantaran en escocells rectangulars de planxa d’acer galvanitzat de 

120x60cm 

 

4. FERMS 

 

Per a pavimentar la calçada i recréixer-la fins a cota de vorera, es fressarà tota la superfície de calçada en 

qüestió per afegir-hi dues capes intermèdies de 7 i 5 cm de AC22 surfS i a sobre d’aquestes dues, una capa de 

trànsit AC16 surfD. 

 

S’ha elegit 12 cm de capa AC22 surf S amb 50/70 de quantitat de betum, ja que no és una capa cara i no 

necessitem capa densa amb més resistència ja que el paviment es troba en bon estat pràcticament en tot el 

traçat del carrer, per tant resistirà el futur trànsit (que a més a més es redueix). 

 

Com a capa de trànsit, s’opta per una capa  AC16 surf-D 45/80-60, al ser una capa amb un diàmetre màxim 

petit, influirà en una menor macrotextura de l’asfalt, fet que farà que hi hagi menys tracció per al vehicle i 

més comoditat per al vianant al caminar per sobre. Al ser un carrer de prioritat invertida, on els vehicles 

circularan a una velocitat màxima de 20km/h, no presenta cap mena d’inconvenient l’ús d’aquesta capa. 

Cada capa anirà precedida de reg d’adherència, es trigarà un dia en regar i afegir una capa. És per això que 

també es regarà entre les capes de 5 i  7 cm de capa intermèdia. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Es preveu equipar el carrer Progrés i la nova zona de la Plaça del Mercat de Collblanc  amb tot el mobiliari urbà 

que sigui necessari per tal de condicionar-la als vianants que hi puguin circular o que s’hi puguin reunir. 

 

2. MOBILIARI URBÀ 

Es preveu col·locar el següent mobiliari urbà: 

- Papereres: Una paperera trabucable de 450mm desplaçada al Carrer París cruïlla amb Progrés. 

- Pilones:  Es preveu la col·locació de 61 noves pilones de fosa cilíndriques (model L’Hospitalet) de 1000mm 

d’altura i 95 mm de diàmetre. Distribuïdes al llarg del carrer Progrés i a les noves cruïlles projectades. 

- Bancs: Els 12 bancs que es col·locaran a la nova part pavimentada de la plaça del Mercat de Collblanc, seran 

model Similar suports de fosa d'alumini anoditzat (AG3) i 7 llistons de fusta de guinea de 1800 (o 700) x 900 

x 400 mm de caragolaria en acer inoxidable A4. Onze dels dotze bancs, seran nous , subministrats per 

l’empresa distribuïdora en qüestió, i el banc restant, serà reutilitzat, provinent la parada de l’autobús al 

carrer Progrés amb el carrer Mas, sempre que després de l’extracció romangui en bon estat.  
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1. MEMÒRIA 

 

1.1. Introducció 

El present projecte es redacta per tal de donar compliment al RD 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula 

la producció i gestió de residus de construcció i demolició. Aquest s’aplica al Projecte constructiu. Canvi de 

funcionalitat del C/ Progrés a L’Hospitalet de Llobregat. 

 

1.2. Objectiu 

L’empresa contractista serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa 

específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 

valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de 

l’activitat de la construcció. 

 

1.3. Mesures de minimització i prevenció de residus 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produïts 

en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat  

(apartat 1.6). 

 

En concret, les accions de minimització que considera el projecte per tal de prevenir la generació de residus de 

construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir la seva producció, s’indiquen a la taula següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO
NO 

PROCEDEIX

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

els sobrants de  al mateix emplaçament?

2

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i 

prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar 

residus?

3

S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el 

pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a 

emprar?

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

5

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre 

materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels 

materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 

residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 

característiques físiques/químiques adequades i regulades 

en el Plec de Prescripcions Tècniques.

6

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

envans de cartró guix per evitar la realització de regates 

durant la fase d’instal·lacions?

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

obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els retalls?

8

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

desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar  en el procés 

de disseny unir de manera irreversible només aquells 

materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o 

bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 

que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la 

seva vida útil).

9

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels 

residus d’una forma global, s’han utilitzat materials que 

incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

10 ... (Altres bones pràctiques)

FITXA DE LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 

PROJECTE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1.4. Estimació de la generació de residus en tones, m3 i per fases d’obra 

 

 

1.5. Inventari residus especials 

En el present projecte no s’ha detectat cap tipus de Residus Especials que es pugui generar en les activitats 

d’enderroc, reparació o reforma, no ens consta que hagi terres contaminades, amiant i altres residus de 

construcció i demolició. 

 

 

1.6. Operacions de gestió de residus 

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

dels residus que es preveu des de la fase de projecte. 

Davant els dos tipus de gestió que té l’obra (la gestió dins de l’obra i fora de l’obra), serà imprescindible fer una 

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

d’acord  amb: 

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

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, es considerarà sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 

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

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

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a l’obra estarà formada: 

 Per la segregació dels residus inerts: capacitat que pugi tenir l’obra de construcció d’absorbir part dels 

residus inerts que genera 

 Residus no especials: viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast 

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

 Residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció 

i demolició és el factor que més influirà en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus 

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

transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-

químiques exigides, per ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra.  

 

Per tant, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització haurà d’estar sotmesa a una destria inicial que 

permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

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

les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, 

etc. 

ENDERROC FORMIGO: PANOT, SOLERES, ETC m² construïts = 1.150,80

Codi CER Tipologia²

Materials
Inert, No Especial, 

Especial
m³ residu

m³ 

residu/m² 
m³ residu

m³ 

residu/m² 
Kg

Kg/m² 

construït

170101 (formigó) Inert 230,16 0,200 345,240 0,300 690.480,00 600,00

170904 (residus barrejats de 

construcció i d’enderroc diferents 

dels especificats en els codis 

1709001, 170902 i 170903)*)

No Especial (3) 10,36 0,009 17,607 0,0153 10.357,20 9,00

TOTAL 240,517 0,209 362,847 0,315 700.837,20 609,00

Inert –formigó 

(170101) 
230,16 0,200 345,240 0,300 690.480,00 600,00

NE-barreja (170904)
10,36 0,009 17,607240 0,0153 10.357,20 9,00

TOTAL 240,52 0,21 362,85 0,32 700.837,20 609,00

ENDERROC VIALS m² a enderrocar = 2.542,99

Codi CER Tipologia²

Materials

Inert, No Especial, 

Especial
m³ residu

m³ 

residu/m² 

construït

m³ residu

m³ 

residu/m² 

construït

kg
Kg/m² 

construït

170302 (barreges bituminoses 

diferents de les barreges 

especificades en el codi 170301*)

Inert 128,116 0,0504 381,449 0,150 307.485,636 120,915

170904 (residus barrejats de 

construcció i d’enderroc diferents 

dels especificats en els codis 

1709001, 170902 i 170903)*)

No Especial 2,034 0,0008 4,069 0,0016 10.171,960 4,000

Inert-barreja (170302) 128,116 0,0504 381,449 0,150 307.485,636 120,915

NE-barreja (170904) 2,034 0,0008 4,069 0,0016 10.171,960 4,00

TOTAL 130,150 0,051 385,517 0,152 317.657,596 124,915

Pes

Volum real Volum aparent Pes

Volum real Volum aparent

Total per tipologies

Total per tipologies
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 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels 

residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar 

a l’abocador. 

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 

 

Un cop identificat el residu generat, caldrà determinar les característiques fisicoquímiques del material en 

funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 

material a la mateixa obra haurà d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, on caldrà valorar-ne l’emmagatzematge 

correcte, valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador o comprar material reciclat de les característiques 

demanades. 

 

En concret, la identificació de la gestió de residus dintre i fora de la obra, més apropiades per a l’execució 

d’aquesta obra, s’indiquen a les taules següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

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

contenidor per Inerts barrejats 

contenidor per Inerts Ceràmica

contenidor per metall

contenidor per plàstic 

contenidor per ... 

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

(kg): (m3):

(kg): (m3):

Senyalització dels 

contenidors

Inerts

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

fusta ferralla
paper i 

cartró
plàstic cables elèctric

Especials

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, 

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

següents quantitats indicades a continuació.

Reciclatge de 

residus petris inerts 

en la pròpia obra

Inerts+No Especials

Inerts

2

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ

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

aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

Formigó: 80 T

Maons, teules, ceràmics: 40 T

Metall: 2 T

Fusta: 1 T

Vidre: 1 T

Plàstic: 0,5 T

Paper i Cartró: 0,5 T

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

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica 

i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal 

tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 

amb la legislació de residus Especials.

1

No Especials

Separació segons 

tipologia de residu

Especials

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 

Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

− El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del t  rànsit habitual de la maquinària d’obra, 

per tal d’evitar vessaments accidentals

− Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.− Tapar els contenidors i 

protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

− Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

− Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes 

de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

− Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Inerts + No Especials:

contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

Es preveu matxucar a l'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

3

No Especials 

barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol 

identifica als residus No Especials barrejats, no  obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria 

un cartell específic per a cada tipus de residu:

contenidor per Inerts Formigó

contenidor per altres inerts

 contenidor per fusta

contenidor per paper i cartró

contenidor per ...

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva 

prevista.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.                                                                                                                              CODIS 

CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

x

x x
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1.7. Pressupost   

El pressupost d’execució material estimat en l’Estudi de Gestió de Residus (EGR) ascendeix a 7548,29€ (SET MIL 

CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS), import que queda recollit  al capítol de 

Gestió de Residus del Pressupost d’Execució Material de l’obra.  

Els residus generats per la pròpia obra seran a càrrec del contractista. 

 

 

 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 

tipologia

Tones m3 Codi Nom

           Reciclatge

           Planta de transferència

           Planta de selecció

          Dipòsit 998 726

Tones m3 Codi Nom

             Reciclatge de metall

             Reciclatge de fusta

             Reciclatge de plastic

             Rec. de paper-cartro

           Planta de transferència

           Planta de selecció

           Dipòsit 21 22

Observacions

Tones m3 Codi Nom

             Instal·lació de gestió 

de                residus especials

4

Quantitat estimada Gestor
Inerts

Residus No Especials             

Reciclatge:                          

Quantitat estimada Gestor

Residus Especials

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

on es proposa gestionar els residus de la construcció:

Observacions

Observacions

Quantitat estimada Gestor

x

x
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2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

2.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

 Classificació dels residus en obra 

 Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 

demolició 

 Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació. 

 

2.2. Classificació dels residus 

 

2.2.1. Separació mínima de residus 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

 Formigó CER 170101 (formigó): ≥ 80 t 

 Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): ≥ 40 t 

 Metall CER 170407 (metalls barrejats): ≥ 2 t 

 Fusta CER 170201 (fusta): ≥ 1 t 

 Vidre CER 170202 (vidre): ≥ 1 t 

 Plàstic CER 170203 (plàstic): ≥ 0.5 t 

 Paper i Cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): ≥ 0.5 t 

 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han 

de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

 

Si es fa la separació selectiva en obra: 

 Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies 

perilloses) 

 No Especials CER 170 904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB  ni 

substàncies perilloses)  

 Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició inclosos els residus barrejats , que 

contenen substàncies perilloses) 

 

Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

 Inerts i No Especials CER 170 904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 

 Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició inclosos els residus barrejats , que 

contenen substàncies perilloses) 

 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra 

per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb 

la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 

2.2.2. Residus especials 

 Els residus especials sempre s’han de separar. 

 Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

 Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

 Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
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 Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

 Els contenidors dels residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

 Els bidons que contenen líquids perillosos ( olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

 Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre terra impermeabilitzat. 

 

2.3. Càrrega i transport de material d’excavació i residus 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 

del mateix. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials dels 

materials. El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que cales per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s’ha de protegir el material de 

manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinaria que s’utilitzi. 

 

2.3.1. Transport a l’obra 

 Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

 Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DF. 

 L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

 

 

 

2.3.2. Transport a instal·lació externa de gestió de residus 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, pel tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

 Identificació del productor i posseïdor dels residus 

  Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

 Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

 Quantitat en t i en m³ del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

2.3.3. Disposició de residus 

Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 

especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

2.4. Unitat i criteris d’amidaments 

 

2.4.1. Càrrega i transport de material d’excavació o residus 

La càrrega i el transport corresponen als m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació 

que li correspongui, incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, 

o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 

Es considera un increment per esponjament d’acord amb els criteris següents: 

Terres:  

 Excavacions en terreny fluix: 15% 

 Excavacions en terreny compacte: 20% 

 Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

 Excavacions en roca: 25% 
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Residus de la construcció: 

Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 

 

2.4.2. Classificació de residus 

m³ de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

2.4.3. Deposició de residus de construcció o demolició inerts o no especials i de material 

d’excavació 

m³ de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. La unitat 

d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

 

2.4.4. Deposició de residus de construcció o demolició especials 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d’obra 

inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

 

2.5. Normativa d’obligat compliment 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació en aquesta Guia: 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i enderroc. 

 Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència 

en els edificis. 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 

de residus i la llista europea de residus. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i 

altres residus de la construcció. 

 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus 

Tòxics i Perillosos. 

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

 Pla Nacional de residus de la construcció y demolició (PNRCD) 2001-2006 

 Llei 10/98, de 21 de abril, de residus 

 

3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

Els amidaments i el pressupost de la gestió de residus es troben en el capítol 09 del Document 5: Amidaments i 

Pressupost del present projecte. 
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L’interès de l’estudi d’impacte ambiental és el de considerar els possibles impactes que el Projecte constructiu. 

Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L’Hospitalet del Llobregat ocasionarà sobre el medi i l’entorn. S’estudia 

des de mesures preventives per a impactes evitables fins a mesures correctores per a impactes no evitables, 

sempre i quan amb consideració de respectar el medi ambient. 

 

1. OBJECTIU DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

 

Es marca com a objectiu l’anàlisi de les característiques fonamentals del medi afectat per l’obra per tal de 

realitzar una previsió de la magnitud dels impactes ambientals, econòmics i socials derivats de la realització i 

explotació del projecte i determinar les mesures correctores i restauradores concretes per a minimitzar 

l’impacte ambiental. 

És necessari que el Contractista segueixi un programa rigorós de control ambiental durant la construcció de 

l’obra. 

 

2. ESTUDI DEL MEDI FÍSIC 

 

2.1. Flora 

Per tal d’afectar el mínim possible als arbres que actualment es troben en l’àmbit d’execució, aquests es 

protegiran correctament amb fustes, i els necessaris seran trasplantats a vivers i posteriorment replantats 

dins el projecte. 

 

3. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

S’estudia la gestió dels residus que es produiran i s’inclouen les mesures genèriques de prevenció. 

 

3.1. Definició 

En un esforç per reduir els efectes perjudicials dels residus generats, que poden causar danys directes en el 

medi, es procedirà el tractament i la possible recuperació dels diferents materials enderrocats o desmuntats. 

 

3.2. Mesures preventives 

- Es realitzarà una inspecció diària de l’estat de la maquinaria a nivell d’escapaments visibles, abans de l’inici 

jornada. 

- Queda terminantment prohibit qualsevol tipo d’acopi, temporal o permanent en camions en qualsevol zona 

no prevista amb tal finalitat. 

- Si existissin residus classificats com a perillosos, aquests es col·locaran allunyats de les principals activitats de 

l’obra de tal manera que s’evitin possibles vessaments i, situats sobre una plataforma que els aliï del terra 

amb un muret perimetral. Aquests es gestionaran, d’acord amb la normativa vigent i es disposarà de 

contenidors per a facilitar la recollida selectiva en la fase d’explotació. 

- En cas de vessament accidental de formigó, olis o gasoils, es comunicarà de forma immediata a la Direcció 

de la Obra. 

- Es disposarà de diferents tipus de contenidors en la proximitat de l’obra. 

 

4. AMBIENTALITZACIÓ 

 

A l’hora d’executar una obra s’hauran de realitzar altres actes de prevenció per millorar la qualitat ambiental 

de l’indret. 

 

4.1. Mesures preventives 

En quant a la prevenció de la contaminació atmosfèrica les accions a realitzar seran: 

 

4.1.1. Fums i gasos 

- Els vehicles sols hauran d’estar en funcionament el temps estrictament necessari per realitzar l’activitat. No 

podran circular per dins l’obra amb acceleracions brusques. Han de tenir la ITV en regla. 

- El motor de la maquinària sols estarà en funcionament el temps estrictament necessari per realitzar 

l’activitat. No hauran d’emetre més fums i gasos dels permesos. 

- Els processos que provoquin emissions oloroses s’hauran de realitzar en taller cobert, o en el cas de no 

poder realitzar-se en lloc tancat s’evitarà produir molèsties. 

- Està prohibit encendre foc dins o fora de l’àrea de treball. 
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4.1.2. Pols 

- En condicions de vents forts s’han d’evitar les operacions que impliquin l’ús de materials pulverulents o 

puguin generar pols. 

- Durant els treballs d’enderroc s’aniran regant les runes per tal que no es creïn núvols de pols. 

- La càrrega o descàrrega de runes o material pulverulent es realitzarà en contenidors coberts amb lones. 

- Quan es realitzi circulació en obra, els vehicles hauran de minimitzar els núvols de pols que es puguin 

generar mitjançant el rec o escombrant la zona de pas. 

- En operacions de tall en l’obra s’intentarà utilitzar, com a primera preferència, la guillotina com a eina de 

tall. 

 

4.1.3. Soroll 

- L’horari de treball haurà de ser de 9 a 19 h, excepte en canalitzacions que serà de 8 a 18 h. 

- Les màquines i equips hauran de disposar de certificat CE. No es podrà superar el nivell màxim de soroll 

establert. S’intentarà que la maquinaria tingui dispositius silenciadors. 

- Els motors de vehicles estaran en funcionament l’estrictament necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha 

de circular per l’interior de l’obra sense fer acceleracions brusques i amb velocitat reduïda. 

- El personal de l’obra s’haurà de comunicar sense cridar i haurà d’evitar els equips de música. 

 

4.1.4. Neteja 

- L’espai públic afectat s’haurà de protegir per tal d’evitar el seu embrutiment. Les accions que generin 

brutícia es realitzaran dins del tancament de l’obra. 

- S’evitarà l’embrutiment que es pugui generar en la càrrega i descàrrega. 

- Els contenidors i sacs de runa podran superar un màxim de 30cm l’alçada del sac o contenidor. Aquests 

romandran coberts amb lones. 

- Els espais exteriors a l’obra s’hauran de mantenir lliures de material granular. 

- S’evitaran les roderes de fang en la zona de sortida de l’obra per part dels camions mitjançant el rec de les 

rodes d’aquests. 

 

4.1.5. Residus 

- La gestió de residus de l’obra s’haurà de realitzar mitjançant una empresa inscrita al Registre General de 

Residus de Catalunya. Per a residus especials s’utilitzarà un transport autoritzat. Els abocadors més propers 

a l’obra són: 

 

 Pel Formigó, CESPA. GESTIÓN DE RESIDUOS (E-174.96) Polígon industrial Zona Franca Sector C, Carrer 4, 

s/n (08040) Barcelona. 

 Pel Reciclatge de Ferralla, VIUDA DE LAURO CLARIANA,SL (E-955.06), Carrer Feixa Llarga, 12 (08040) 

Barcelona. 

 Pel Reciclatge de Fusta, ECO-GREEN PALET, S.L. (E-594,99) Polígon industrial Zona Franca Sector C, Carrer 

A, 21 (08040) Barcelona. 

 

- Es crearan espais en l’obra per emmagatzemar els residus, correctament identificats i segregats per 

fraccions. L’emmagatzematge de residus perillosos s’ha de realitzar separadament de la resta de residus. 

- Sempre que es pugui es reutilitzaran els residus com roques o àrids. 

 

4.1.6. Afecció a les aigües i al sòl 

- No es pot abocar qualsevol element en el clavegueram públic, per tant caldrà habilitar espais de neteja i 

sanejament per les aigües resultants de la neteja de la maquinària.  

- Els productes químics aniran en cubetes de retenció lluny dels embornals. 

- La reposició d’olis i combustible s’ha de realitzar lluny dels embornals i protegint el sòl mitjançant elements 

impermeabilitzants. En cas de vessament accidental s’ha de disposar de sorra per actuar amb rapidesa. 

- L’amassament del formigó no es pot realitzar directament sobre el sòl, s’han d’usar formigoneres o pasteres. 

- S’ha de racionalitzar l’ús de l’aigua. S’han de fer extensives revisions de les conduccions d’aigua. 

 

4.1.7. Afecció a la mobilitat de vianants 

- S’informarà als veïns de la zona afectada, amb suficient antelació abans de l’inici de l’obra, dels accessos que 

quedaran tallats. 

- Es disposarà d’informadors en les immediacions de l’obra per tal d’informar als veïns. 

- S’haurà de garantir un accés alternatiu a les diferents vivendes durant el procés d’execució mitjançant 

passarel·les metàl·liques provisionals. 

- L’obra haurà de disposar enllumenat d’abalisament en tot el perímetre de l’obra. 

- Les operacions d’entrada i sortida de vehicles a l’obra serà regulada pel personal responsable de l’obra. Es 

col·locaran les oportunes senyals d’advertència d’entrada i sortida de camions i de limitació de velocitat als 

vials. 
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El present Pla de Control de Qualitat té com a objecte recollir tots aquells assaigs a realitzar, tant dels materials 

com de l’execució, a fi de garantir la correcta realització de les activitats que formen l’obra. 

En aquest annex s’especifiquen les propietat i característiques que tenen els materials que seran emprats a 

l’obra. 

 

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats compliran l’establert per l’article 4.14 del 

Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la normalització i 

homologació, aprovat per Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per Reial Decret 105/1986 de 

12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat. 

Aquells assaigs que no estan previstos de realitzar en aquest projecte i que s’hagin de realitzar degut a que, 

per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han de complir 

els materials seran per compte del Contractista; així com tots aquells assaigs que siguin necessaris per a 

materials similars. 

 

2. CONDICIONS DEL PROGRAMA DE CONTROL 

 

En aquest Programa de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i condicions 

d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de garantir la correcta execució de 

les obres. 

La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, ampliant o reduint, els 

diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que ho indiqui amb la suficient antelació, podrà 

variar els criteris d’acceptació o rebuig dels materials. 

 

3. NORMATIVA APLICADA 

 

La normativa aplicada per a la elaboració del Programa de Control de Qualitat ha estat la següent: 

- Instrucció per la recepció de ciments (RC-03). 

- Instrucció de Formigó Estructural EHE-98 en vigor des de juliol de 1999. 

- PG-3 i modificacions posteriors. 

- Normes UNE de metodologia d’assaig i de les característiques dels materials que es citen. 

 

4. CONTROL DE QUALITAT DURANT L’OBRA 

 

Durant l’execució de les obres, el contractista realitzarà els següents controls de les diferents unitats d’obra: 

- Control de conformitat dels productes 

- Control de l’execució dels productes 

Els assaigs de recepció, de qualsevol producte, s’han de realitzar per laboratoris acreditats. 

 

5. MATERIALS A ASSAIG 

 

5.1. Formigó 

El formigó s’utilitzarà en diferents elements de l’obra com ara la base de la vorera, pilones, 

elements del mobiliari, de senyalització i d’enllumenat. 

El formigó és emmotllat per a l’enduriment d'una barreja d'àrid, ciment, aigua, additius i addicions que li 

donen característiques determinades. 

 

5.1.1. Assaigs a realitzar en formigó 

La conformitat del formigó, establert en el projecte, es comprovarà en la recepció en obra i inclourà: 

- La ductilitat. 

- La resistència. 

- La durabilitat. 

El control de recepció inclourà una sèrie de comprovacions de caràcter documental i experimental. 

 

5.1.1.1. La ductilitat 

Es comprovarà mitjançant la determinació de la consistència pel mètode del con d’Abrams, segons la UNE 

EN 12350-2. 
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5.1.1.2. Durabilitat 

Es comprovarà amb l’assaig de penetració d’aigua segons la UNE EN 12390-8. Prèviament es realitzarà un 

secat de les provetes durant 72 hores en una estufa d’aire forçat a 50±5ºC. 

 

5.1.1.3. Resistència 

La resistència a compressió es realitzarà sobre provetes fabricades i curades segons la UNE EN 12390-2. 

 

5.2. Mescles bituminoses 

L’aglomerat asfàltic s’utilitza al llarg de tot el C/Progrés per motiu de la construcció del nou vial de prioritat 

invertida. 

 

5.2.1. Assaig a realitzar en mescles bituminoses 

La conformitat de les mescles bituminoses, establert en el projecte, es comprovarà en la recepció en obra i 

inclourà: 

 

- Tomes de mostres de material bituminós, segons NTL-1  

- Contingut de lligant, segons NTL-164/90  

- Anàlisi granulomètric dels àrids extrets, segons NTL-165/90  

- Assaig Marshall, fabricant tres provetes, segons NTL-159/86 i NTL-161/84 amb la determinació de la 

densitat aparent, estabilitat i fluència.  

- Proveta de mescla bituminosa de diàmetre 100 mm i determinació de la densitat i gruix, tall de  

separació de capes i replè de forats, segons NTL 
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Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 23,30000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,36000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 27,67000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,92000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 32,96000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,85000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,30000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 16,50000 €

Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110V025 h Fresadora de càrrega automàtica 119,40000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

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

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

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

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

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

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 46,90000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO 6,00000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69000 €

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

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

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 46,97000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 17,54000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,66000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,09000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 40,66000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 69,83000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0552200 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B4 TER

0,42000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

58,19000 €

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

57,38000 €

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

57,38000 €

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

55,93000 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

73,71000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

55,05000 €

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

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 31,50000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,31000 €

B0G1UM74 M2 LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA IMPALA FLAMEJADA DE 30 X 40/50 I DE 8 CM DE GRUIX AMB
UN CANTELL  CAIREJAT

96,70000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,22000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4,90000 €

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

6,97000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

12,99000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,65000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,04000 €

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

9,38000 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

22,04000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,17000 €

Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 4

MATERIALS

B1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

4,23000 €

B153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs.

21,04000 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 46,13000 €

B15B0001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució, de superfície 100x100
cm i de gruix 3 mm

35,27000 €

B15Z1Z02 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut. 14,60000 €

B16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. 16,05000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,50000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

19,65000 €

B6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs.

6,56000 €

B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, amb doble component, antilliscant, per a
marques vials

8,50000 €

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per
a embornal

48,37000 €

B981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció
62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferencia de 40 cm de radi

135,94000 €

B99ZZ051 U ESCOSSELL d'acer galvanitzat DE 120X80X20 DE 8 MM DE GRUIX 110,00000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,06000 €

B9F11005 m2 Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb
textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix

17,34000 €

B9H112P1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

61,81000 €

B9H11B51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

51,91000 €

BBB11Z02 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, elements d'ancoratge i fixació, i suport
inclos el desmuntatge

41,62000 €

BBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

17,74000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància

7,63000 €

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

10,32000 €

BBBZ1Z08 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 mm incloent excavació i fonamentació amb dau
de formigó de 40 x 40 x 40 cm

13,10000 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 55,20000 €

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

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 62,12000 €

BBM1BEB2 u Placa d'orientació o situació, de 45x70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 104,37000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 3,21000 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , per a
seguretat i salut

6,70000 €
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MATERIALS

BBMZSU01 m Suport de secció rodona de tub d'acer galvanitzat de 50x2 mm, per a senyalització vertical 14,70000 €

BD1BU001 U Reixa tipus Barcino de Norinco o similar de mides 1030x528 409,81000 €

BDDZU000 U BASTIMENT I TAPAsolo SC de NORINCO 401,38000 €

BHM1RE001 u Retirada columna de planxa d'acer galvanitzat de 4,00 m d'alçària 126,18000 €

BM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs.

39,45000 €

BQ2131U0 u paperera trabucable de 60 l 65,00000 €

BQ423211 u Pilona d'acer cortén granallat, siluetejada, d'alçària 900 mm, per a col·locació superficial 189,00000 €

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

143,07000 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

101,19000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,72000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

BR43362C u Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

128,40000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 72,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750

Subtotal: 21,15750 21,15750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750

Subtotal: 1,32750 1,32750

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360

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

0,200      x 103,30000 = 20,66000

Subtotal: 49,81360 49,81360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158

COST DIRECTE 72,51018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,51018

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

Rend.: 1,000 78,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500

Subtotal: 18,13500 18,13500

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,66000 = 12,77900

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

1,550      x 19,64000 = 30,44200

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

0,150      x 103,30000 = 15,49500

Subtotal: 58,94100 58,94100

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 18,13500 = 0,18135

Subtotal: 0,18135 0,18135
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 78,54885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,54885

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340

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

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 57,33840 57,33840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150

COST DIRECTE 78,92890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,92890

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 91,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

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

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,09000 = 30,53680

Subtotal: 70,04080 70,04080
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150

COST DIRECTE 91,63130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,63130



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

P-1 CQUALIT01 u Rases i cablejat necessari, amb instal·lació, muntatge
i enderroc del paviment inclòs.

Rend.: 1,000 3.148,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 20,15000 = 2,70010

Subtotal: 2,70010 2,70010

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 16,58000 = 1,11086

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

Subtotal: 2,31086 2,31086

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04050

COST DIRECTE 5,05146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,05146

P-3 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,112 /R x 20,15000 = 2,25680

Subtotal: 2,25680 2,25680

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 50,00000 = 1,32500

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 16,58000 = 0,92848

Subtotal: 2,25348 2,25348

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03385

COST DIRECTE 4,54413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54413

P-4 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots inclos solera de
formigó, vorades de parterres i escosells de formigó
prefabricat, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 68,31000 = 4,44015

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 86,18000 = 0,67220

Subtotal: 5,11235 5,11235
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,11235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11235

P-5 F21CS001 u Desmuntatge i recol·locació de tot tipus de mobiliari,
senyals de trànsit, pilones, papereres, bústies, bancs,
escocells, etc., inclòs l'enderroc de la base de
formigó, la retirada de la runa generada, càrrega
sobre camió i transport a abocador autoritzat, inclou
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
S'inclouen les feines d'extracció i càrrega manual.

Rend.: 1,107 11,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,380 /R x 20,15000 = 6,91689

Subtotal: 6,91689 6,91689

Maquinària

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO

0,010 /R x 6,00000 = 0,05420

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,190 /R x 16,58000 = 2,84571

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,035 /R x 60,38000 = 1,90903

Subtotal: 4,80894 4,80894

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,91667 = 0,10375

Subtotal: 0,10375 0,10375

COST DIRECTE 11,82958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,82958

P-6 F21DQD01 u Desplaçament d'embornal sifònic prefabricat model
L'Hospitalet existent per situar-lo a la nova alineació
de carrer amb mitjans mecànics. Inclou tots els
treballs necessaris d'extracció, recol.locació i
connexió a xarxa existent.

Rend.: 1,000 183,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 42,83000 42,83000

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 17,28000

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 44,62000 = 44,62000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 111,90000 111,90000

Materials

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

0,500      x 57,38000 = 28,69000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 28,69000 28,69000

COST DIRECTE 183,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,42000

P-7 F21DQG04 u Anulació d'embornal sifònic mitjançant la seva
demolició i el segat de connexió a claveguera segons
els criteris i indicacions del serveis tècnics municipals,
amb mitjans mecànics i carrega sobre camió.

Rend.: 1,000 69,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

Subtotal: 9,73500 9,73500

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,00000 = 4,85000

Subtotal: 4,85000 4,85000

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

1,000      x 55,05000 = 55,05000

Subtotal: 55,05000 55,05000

COST DIRECTE 69,63500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,63500

P-8 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 6,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 38,50000 = 6,66050

Subtotal: 6,66050 6,66050

COST DIRECTE 6,66050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66050

P-9 F2R54MET m3 Transport d'elements de mobiliari urbà a magatzem
municipal o centre de valoració municipal , amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 38,50000 = 6,66050

Subtotal: 6,66050 6,66050
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,66050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66050

P-10 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclos canon.

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 7,50000 = 10,87500

Subtotal: 10,87500 10,87500

COST DIRECTE 10,87500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87500

P-11 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Inclos canon

Rend.: 1,000 19,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 19,65000 = 19,65000

Subtotal: 19,65000 19,65000

COST DIRECTE 19,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,65000

P-12 F9365H21 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 68,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,067 /R x 23,30000 = 1,56110

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400

Subtotal: 5,45510 5,45510

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786
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Subtotal: 2,58786 2,58786

Materials

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

1,050      x 57,38000 = 60,24900

Subtotal: 60,24900 60,24900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08183

COST DIRECTE 68,37379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,37379

P-13 F961S005 m Pedra granítica, recta, serrada i flamejada, de mides
30cm d'amplada x 50cm de longitud x 8cm d'alçada,
per a formació d'encintat sobre base de formigo
hm-20/p/40/i de 30 a 35 cm d'alçària. col.locada a
tope i rejuntada amb morter mixt 1:2:10.

Rend.: 0,782 69,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 9,95908

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 29,79540

Subtotal: 39,75448 39,75448

Materials

B0G1UM74 M2 LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA IMPALA
FLAMEJADA DE 30 X 40/50 I DE 8 CM DE GRUIX
AMB UN CANTELL  CAIREJAT

0,300      x 96,70000 = 29,01000

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,0021      x 31,50000 = 0,06615

Subtotal: 29,07615 29,07615

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 39,75467 = 0,59632

Subtotal: 0,59632 0,59632

COST DIRECTE 69,42695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,42695

P-14 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra
granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de
20x25x100 cm, col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a
compressió

Rend.: 1,000 63,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,175 /R x 23,30000 = 4,07750

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 20,15000 = 7,05250

Subtotal: 11,13000 11,13000

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,020      x 33,31000 = 0,66620
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,060      x 55,05000 = 3,30300

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada,
per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a
embornal

1,000      x 48,37000 = 48,37000

Subtotal: 52,33920 52,33920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16695

COST DIRECTE 63,63615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,63615

P-15 F9787G41 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat
remolinat

Rend.: 1,000 5,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,039 /R x 19,47000 = 0,75933

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,013 /R x 23,30000 = 0,30290

Subtotal: 1,06223 1,06223

Materials

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,066      x 73,71000 = 4,86486

Subtotal: 4,86486 4,86486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01593

COST DIRECTE 5,94302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94302

P-16 F981U120 m Gual per a vehicles de 60 cm, format per pecçes de
40 cm d'ample de pedra granítica, gra fi, amb les
cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs
part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm
conformats amb quart de circumferència de 40 cm de
radi, col·locat amb base de formigó

Rend.: 0,456 209,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 44,18860

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,30000 = 20,43860

Subtotal: 64,62720 64,62720

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,012      x 91,63130 = 1,09958

B981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra
fi,  amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de

1,000      x 135,94000 = 135,94000
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62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferencia de 40 cm de radi

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

0,124      x 55,93000 = 6,93532

Subtotal: 143,97490 143,97490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96941

COST DIRECTE 209,57151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,57151

P-17 F991Z051 u Escocell rectangular de acer galvanitzat de
120x80x20 cm i 8 mm de gruix col.locat sobre base
de formigo.

Rend.: 0,916 132,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 5,31386

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,30000 = 6,35917

Subtotal: 11,67303 11,67303

Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,180      x 58,19000 = 10,47420

B99ZZ051 U ESCOSSELL d'acer galvanitzat DE 120X80X20 DE 8
MM DE GRUIX

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 120,47420 120,47420

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,67333 = 0,17510

Subtotal: 0,17510 0,17510

COST DIRECTE 132,32233
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,32233

P-18 F9E13200 m2 Paviment de panot de qualsevol tipus i dibuix per a
vorera, gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 24,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 23,30000 = 10,01900

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,47000 = 5,25690

Subtotal: 15,27590 15,27590

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,25000 = 0,01250

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

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,06000 = 6,18120

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,

0,0306      x 72,51018 = 2,21881
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elaborada a l'obra

Subtotal: 8,73274 8,73274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22914

COST DIRECTE 24,23778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,23778

P-19 F9F51005 m2 Paviment de peces de formigó vibrat i premsat,
similar al paviment existent, de forma rectangular de
60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, i rejuntades amb
sorra tamissada

Rend.: 1,000 33,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 22,36000 = 6,70800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,85000 = 2,97750

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 10,65900 10,65900

Materials

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,017      x 17,54000 = 0,29818

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 78,92890 = 3,94645

B9F11005 m2 Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat,
amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura
pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de
gruix

1,050      x 17,34000 = 18,20700

Subtotal: 22,45163 22,45163

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15989

COST DIRECTE 33,27052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,27052

P-20 F9H112P1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 66,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

Subtotal: 2,11712 2,11712

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H112P1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat,
de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 61,81000 = 61,81000

Subtotal: 61,81000 61,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 66,01942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,01942

P-21 F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 56,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

Subtotal: 2,11712 2,11712

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H11B51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000      x 51,91000 = 51,91000

Subtotal: 51,91000 51,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 56,11942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,11942

P-22 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,15000 = 2,01500

Subtotal: 2,01500 2,01500

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 10,69000 = 1,06900
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Subtotal: 1,06900 1,06900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05038

COST DIRECTE 3,13438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13438

P-23 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 0,967 71,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,47000 = 16,10755

Subtotal: 16,10755 16,10755

Materials

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 55,20000 = 55,20000

Subtotal: 55,20000 55,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24161

COST DIRECTE 71,54916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,54916

P-24 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 62,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

Subtotal: 7,60920 7,60920

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 48,29000 = 48,29000

Subtotal: 48,29000 48,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 62,43934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,43934

P-25 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 0,974 78,35 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,47000 = 15,99179

Subtotal: 15,99179 15,99179

Materials

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 62,12000 = 62,12000

Subtotal: 62,12000 62,12000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,99200 = 0,23988

Subtotal: 0,23988 0,23988

COST DIRECTE 78,35167
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,35167

P-26 FBB21811 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 45x70 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Rend.: 1,000 120,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,47000 = 15,57600

Subtotal: 15,57600 15,57600

Materials

BBM1BEB2 u Placa d'orientació o situació, de 45x70 cm amb
làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 104,37000 = 104,37000

Subtotal: 104,37000 104,37000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,57600 = 0,23364

Subtotal: 0,23364 0,23364

COST DIRECTE 120,17964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,17964

P-27 FBBZSU01 m Suport de secció rodona de tub d'acer galvanitzat de
50x2 mm, col·locat a terra clavat i collat amb morter.
Inclou el forat per col·locar-lo.

Rend.: 1,000 19,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,47000 = 1,55760

Subtotal: 2,72260 2,72260

Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 42,62000 = 1,70480

Subtotal: 1,70480 1,70480

Materials
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BBMZSU01 m Suport de secció rodona de tub d'acer galvanitzat de
50x2 mm, per a senyalització vertical

1,000      x 14,70000 = 14,70000

Subtotal: 14,70000 14,70000

COST DIRECTE 19,12740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,12740

P-28 FBS33000 ut Desplaçament d'equip de senyalització vertical i
horitzontal.

Rend.: 1,000 700,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-29 FD5JS009 u Suministre i col.locació d'unitat d'embornal sifònic
model Hospitalet, format per una única caixa per a
embornal sifònic de mides interiors 140x30x80 cm,
amb parets exteriors de gero 15 cm de gruix. sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I. La caixa
d'embornal queda divida per una paret interior de
gero de 15cm de gruix amb un tub de PE de diàmetre
250mm. La sortida de la caixa d'embornal també
estarà feta amb tub PE de 250mm. Inclou bastiment i
reixa practicable per embornal model Meridiana, de
fosa grisa de 750x285mm, i marc i tapa de canaleta
model: PQ-753 de 75x300cm de Norinco o similar
-totes dues reixes són C-250 per paviment de trànsit-,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165l, revestides amb
pintura negra, amb superficie antilliscant i
arrticulades-antirobatori. Inclou connexió a xarxa
existent

Rend.: 0,794 569,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 23,30000 = 58,69018

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,47000 = 49,04282

Subtotal: 107,73300 107,73300

Materials

BD1BU001 U Reixa tipus Barcino de Norinco o similar de mides
1030x528

1,000      x 409,81000 = 409,81000

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

0,880      x 57,38000 = 50,49440

Subtotal: 460,30440 460,30440

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 107,73333 = 1,61600

Subtotal: 1,61600 1,61600

COST DIRECTE 569,65340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 569,65340

P-30 FDDZAHB5 u Retirada de tapa de pou de clavegueram existent i
subministrament i col·locació de marc de fundició
dúctil per a pou de registre i tapa circular abatible
amb tancament model SOLO 7 SC AENOR de
Norinco o similar, pas lliure 714 mm, marc quadrat de

Rend.: 0,793 429,98 €



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

1020 x1020 mm, classe D400, bloqueig de seguretat
antiretorn a 90º, segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter a nova cota de calçada.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,30000 = 12,04666

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,47000 = 10,06646

Subtotal: 22,11312 22,11312

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 16,58000 = 4,18159

Subtotal: 4,18159 4,18159

Materials

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,034      x 28,87000 = 0,98158

BDDZU000 U BASTIMENT I TAPAsolo SC de NORINCO 1,000      x 401,38000 = 401,38000

Subtotal: 402,36158 402,36158

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,000 %  s 22,11317 = 1,32679

Subtotal: 1,32679 1,32679

COST DIRECTE 429,98308
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 429,98308

P-31 FQ1SI01 u Subministrament i instal·lació de banc tipus SIMILAR
MADERA Mod. C-1016 1800 de FABREGAS o
equivalent de suports de fosa d'alumini anoditzat
(AG3) i 7 llistons de fusta de guinea de 1800x900x400
mm de cargoleria en acer inoxidable A4.

Rend.: 1,000 302,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-32 FQ1SI02 u Subministrament i instal·lació de cadira tipus
SIMILAR MADERA Mod. C-1016 SILLA de
FABREGAS o equivalent de suports de fosa d'alumini
anoditzat (AG3) i 7 llistons de fusta de guinea de
700x900x400 mm de cargoleria en acer inoxidable A4.

Rend.: 1,000 225,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-33 FQ213112 u Paperera circular 60 gris. Capacitat de 60l. cubeta
abatible de planxa d'acer amb forats triangulars.
Estructura de tub de Ø40mm. Bloqueig de seguretat
sense clau. Mides totals 885 mm x 470 mm x Ø380
mm. Acabat amb tractament ferrus contra l'oxidació i
pintura al form en color gris RAL 7011.

Rend.: 0,775 83,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 6,28065

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,30000 = 7,51613

Subtotal: 13,79678 13,79678
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Materials

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

0,0594      x 78,54885 = 4,66580

BQ2131U0 u paperera trabucable de 60 l 1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 69,66580 69,66580

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,79667 = 0,20695

Subtotal: 0,20695 0,20695

COST DIRECTE 83,66953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,66953

P-34 FQ423211 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de
formigó.

Rend.: 1,000 206,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 17,10800 17,10800

Materials

BQ423211 u Pilona d'acer cortén granallat, siluetejada, d'alçària
900 mm, per a col·locació superficial

1,000      x 189,00000 = 189,00000

Subtotal: 189,00000 189,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42770

COST DIRECTE 206,53570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,53570

P-35 FR43362C u Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia
platanifolia) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 128,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43362C u Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

1,000      x 128,40000 = 128,40000

Subtotal: 128,40000 128,40000
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COST DIRECTE 128,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,40000

P-36 FR612232 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 40,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 27,67000 = 1,38350

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 25,92000 = 2,59200

A013P000 h Ajudant jardiner 0,190 /R x 23,89000 = 4,53910

Subtotal: 8,51460 8,51460

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,090 /R x 41,32000 = 3,71880

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,190 /R x 31,33000 = 5,95270

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,050 /R x 42,27000 = 2,11350

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2294 /R x 50,00000 = 11,47000

Subtotal: 23,25500 23,25500

Materials

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,0461      x 40,72000 = 1,87719

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,1613      x 40,66000 = 6,55846

B0111000 m3 Aigua 0,1024      x 1,25000 = 0,12800

Subtotal: 8,56365 8,56365

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12772

COST DIRECTE 40,46097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,46097

P-37 FR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra o viver municipal,
d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra,
25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Rend.: 23,940 234,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 3,000 /R x 32,96000 = 4,13033

A013P000 h Ajudant jardiner 6,000 /R x 23,89000 = 5,98747

Subtotal: 10,11780 10,11780
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Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 2,500 /R x 60,38000 = 6,30535

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,900 /R x 46,90000 = 1,76316

C1503000 h Camió grua 1,200 /R x 44,62000 = 2,23659

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,900 /R x 38,50000 = 1,44737

Subtotal: 11,75247 11,75247

Materials

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

2,765      x 69,83000 = 193,07995

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,3163      x 55,88000 = 17,67484

B0111000 m3 Aigua 1,000      x 1,25000 = 1,25000

Subtotal: 212,00479 212,00479

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 10,11800 = 0,25295

Subtotal: 0,25295 0,25295

COST DIRECTE 234,12801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,12801

P-38 FSE1U001 u Retirada de columna seemaforica de planxa d'acer
galvanitzat de 4,00 m d'alçària, i elements d
esemaforitzacio i transport a magatzem municipal.

Rend.: 1,000 151,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,272 /R x 20,65000 = 5,61680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,272 /R x 24,08000 = 6,54976

Subtotal: 12,16656 12,16656

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materials

BHM1RE001 u Retirada columna de planxa d'acer galvanitzat de
4,00 m d'alçària

1,000      x 126,18000 = 126,18000

Subtotal: 126,18000 126,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18250

COST DIRECTE 151,91506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,91506

P-39 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió.

Rend.: 1,000 3,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 68,31000 = 3,68874

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 86,18000 = 0,28439

Subtotal: 3,97313 3,97313

COST DIRECTE 3,97313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97313

P-40 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 31,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,15000 = 10,07500

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,30000 = 8,15500

Subtotal: 18,23000 18,23000

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,78000 = 2,72300

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 46,97000 = 3,14699

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 50,00000 = 2,83000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 68,31000 = 4,57677

Subtotal: 13,27676 13,27676

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27345

COST DIRECTE 31,78021
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,78021

P-41 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B4 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

Rend.: 1,000 12,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0022 /R x 20,15000 = 0,04433

Subtotal: 0,04433 0,04433

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,300 /R x 41,62000 = 12,48600

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0022 /R x 28,42000 = 0,06252

Subtotal: 12,54852 12,54852

Materials

B0552200 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B4 TER

0,600      x 0,42000 = 0,25200

Subtotal: 0,25200 0,25200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00066

COST DIRECTE 12,84551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,84551

P-42 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de marques vials de qualsevol
tipus i faixes superficials, amb pintura reflectora, de
doble component, antilliscant, i amb microesferes de
vidre, amb doble component, antilliscant, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,47000 = 0,68145

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,30000 = 1,63100

Subtotal: 2,31245 2,31245

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 29,06000 = 1,01710

Subtotal: 1,01710 1,01710

Materials

B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
amb doble component, antilliscant, per a marques
vials

0,500      x 8,50000 = 4,25000

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,250      x 3,21000 = 0,80250

Subtotal: 5,05250 5,05250

COST DIRECTE 8,38205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38205

P-43 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,22000 = 6,22000

Subtotal: 6,22000 6,22000

COST DIRECTE 6,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22000

P-44 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 4,90000 = 4,90000

Subtotal: 4,90000 4,90000

COST DIRECTE 4,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90000

P-45 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 6,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

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

1,000      x 6,97000 = 6,97000

Subtotal: 6,97000 6,97000

COST DIRECTE 6,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,97000

P-46 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 12,99000 = 12,99000

Subtotal: 12,99000 12,99000

COST DIRECTE 12,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,99000

P-47 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,65000 = 0,65000

Subtotal: 0,65000 0,65000
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COST DIRECTE 0,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65000

P-48 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,04000 = 2,04000

Subtotal: 2,04000 2,04000

COST DIRECTE 2,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,04000

P-49 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl.liques

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

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

1,000      x 9,38000 = 9,38000

Subtotal: 9,38000 9,38000

COST DIRECTE 9,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38000

P-50 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 22,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 22,04000 = 22,04000

Subtotal: 22,04000 22,04000
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COST DIRECTE 22,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,04000

P-51 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 9,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 9,53000 = 9,53000

Subtotal: 9,53000 9,53000

COST DIRECTE 9,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,53000

P-52 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,17000 = 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000

COST DIRECTE 18,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,17000

P-53 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic, sòcol
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs.

Rend.: 1,000 2,95 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

Rend.: 1,000 4,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

1,000      x 4,23000 = 4,23000

Subtotal: 4,23000 4,23000

COST DIRECTE 4,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23000
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P-55 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs.

Rend.: 1,000 21,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs.

1,000      x 21,04000 = 21,04000

Subtotal: 21,04000 21,04000

COST DIRECTE 21,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,04000

P-56 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

Rend.: 1,000 46,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

1,000      x 46,13000 = 46,13000

Subtotal: 46,13000 46,13000

COST DIRECTE 46,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,13000

P-57 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres
elèctrics de distribució de 100 x 100 cm i de gruix 3
mm

Rend.: 1,000 35,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15B0001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres
elèctrics de distribució, de superfície 100x100 cm i de
gruix 3 mm

1,000      x 35,27000 = 35,27000

Subtotal: 35,27000 35,27000

COST DIRECTE 35,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,27000

P-58 H15Z1Z02 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de
seguretat i salut. (equips, instal·lacions, mòduls, etc.)
i àrees anexes.

Rend.: 1,000 14,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15Z1Z02 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de
seguretat i salut.

1,000      x 14,60000 = 14,60000

Subtotal: 14,60000 14,60000
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COST DIRECTE 14,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,60000

P-59 H15Z2011 h Senyaler Rend.: 1,000 16,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,50000 = 16,50000

Subtotal: 16,50000 16,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24750

COST DIRECTE 16,74750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,74750

P-60 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 141,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 23,30000 = 139,80000

Subtotal: 139,80000 139,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,39800

COST DIRECTE 141,19800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,19800

P-61 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra.

Rend.: 1,000 16,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra.

1,000      x 16,05000 = 16,05000

Subtotal: 16,05000 16,05000

COST DIRECTE 16,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,05000

P-62 H6AA2111 m Tanca de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
diàmetre, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de
diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó, inclòs
malla de polietilè d'alta densitat i el seu desmuntatge
posterior.

Rend.: 1,000 6,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge

1,000      x 6,56000 = 6,56000
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inclòs.

Subtotal: 6,56000 6,56000

COST DIRECTE 6,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,56000

P-63 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides,
tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

Rend.: 1,000 48,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 16,50000 = 13,20000

Subtotal: 22,52000 22,52000

Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 46,97000 = 18,78800

Subtotal: 18,78800 18,78800

Materials

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos) , per a seguretat i
salut

1,000      x 6,70000 = 6,70000

Subtotal: 6,70000 6,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33780

COST DIRECTE 48,34580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,34580

P-64 HBB11Z02 u Placa amb pintura reflectora triangular, circular o
cuadrada de 60 cm, elements d'ancoratge, fixació i
suport inclos el desmuntatge, per a senyals de trànsit,
riscos generics, definició de zones i elements de
seguretat i senyalització

Rend.: 1,000 41,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB11Z02 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de
diàmetre, elements d'ancoratge i fixació, i suport
inclos el desmuntatge

1,000      x 41,62000 = 41,62000

Subtotal: 41,62000 41,62000

COST DIRECTE 41,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,62000

P-65 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

Rend.: 1,000 17,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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BBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

1,000      x 17,74000 = 17,74000

Subtotal: 17,74000 17,74000

COST DIRECTE 17,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,74000

P-66 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 27,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 7,63000 = 7,63000

Subtotal: 7,63000 7,63000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470

COST DIRECTE 27,29470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,29470

P-67 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

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

1,000      x 10,32000 = 10,32000

Subtotal: 10,32000 10,32000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,47000 = 0,19470
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Subtotal: 0,19470 0,19470

COST DIRECTE 29,98470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,98470

P-68 HBBZ1Z08 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2
mm incloent excavació i fonamentació amb dau de
formigó de 40 x 40 x 40 cm incloent desmuntatge del
conjunt

Rend.: 1,000 13,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBBZ1Z08 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2
mm incloent excavació i fonamentació amb dau de
formigó de 40 x 40 x 40 cm

1,000      x 13,10000 = 13,10000

Subtotal: 13,10000 13,10000

COST DIRECTE 13,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,10000

P-69 HJ700Z02 u Subministrament d'aigua provisional d'obra,
necessaria per a la realització dels treballs per part
del Contractista i de la resta d'insdustrials que
intervenguin a l'obra, comprenent quadre de
contadors i totes les canonades i connexions desde el
punt d'entrega possat a disposició per la Propietat,
així com tots els treballs addcionals necessaris,
incloent connexió dels banys d'obra i els seus
consums. L'unitat inclou les gestions en relació amb
Companyia així com documents de legalització i
tramits necessaris davant els Organismes Públics.
Correspon al Contractista estar sempre provist
d'aigua de reserva suficient per a cas de tall de
subministrament. La composició haurà de ser
aprovada pel Coordinador de Seguretat i Salut,
incloent desmuntatge i retirada posterior, així com el
manteniment, reparació i substitució necessari al llarg
de l'obra.

Rend.: 1,000 625,70 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-70 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs.

Rend.: 1,000 39,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs.

1,000      x 39,45000 = 39,45000

Subtotal: 39,45000 39,45000
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COST DIRECTE 39,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,45000

P-71 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

Rend.: 1,000 143,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

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

1,000      x 143,07000 = 143,07000

Subtotal: 143,07000 143,07000

COST DIRECTE 143,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,07000

P-72 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 101,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 101,19000 = 101,19000

Subtotal: 101,19000 101,19000

COST DIRECTE 101,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,19000

P-73 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,0 x 2,5 x 2,3 m de
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
insatal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 112,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 HQU21301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 5,79 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-75 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-76 HQUAINT0 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball.

Rend.: 1,000 88,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-77 HQUAINT1 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el Treball.

Rend.: 1,000 31,46 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-78 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 20,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-79 HQUAP000 u Cursets de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 153,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-80 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 16,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,50000 = 16,50000

Subtotal: 16,50000 16,50000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16500

COST DIRECTE 16,66500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,66500

P-81 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada

Rend.: 0,949 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,006 /R x 23,30000 = 0,14731

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 19,47000 = 0,24620

Subtotal: 0,39351 0,39351

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,006 /R x 41,62000 = 0,26314

C110V025 h Fresadora de càrrega automàtica 0,006 /R x 119,40000 = 0,75490

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,006 /R x 16,58000 = 0,10483

Subtotal: 1,12287 1,12287

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00590

COST DIRECTE 1,52228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52228
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P-82 M21BU510 u Desmuntatge per a substitució de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2,
muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400

Subtotal: 8,55400 8,55400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12831

COST DIRECTE 8,68231
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,68231

P-83 SEMAFOR02 u Instal.lació de bàcul per a semàfor, inclòs excavació,
fonamentació, retirada, transpot i deposició de runa a
abocador autoritzat. Totalment instal.lat.

Rend.: 1,000 115,28 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-84 SEMAFOR03 u Semàfor vehicles policarbonat, de 3 focus 200 mm
diàmetre, tecnologia leds 42 V/AC, mod 13/200

Rend.: 1,000 539,58 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-85 SEMAFOR04 u Semàfor vianants policarbonat, de 2 focus 200 mm de
costat, tecnologia leds 42 V/AC, mod 12/200 PPC

Rend.: 1,000 266,47 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-86 SEMAFOR05 u Instal·lació de semàfor Rend.: 1,000 266,47 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-87 SEMAFOR06 u Subministrament columna semafòrica 4000 Rend.: 1,000 174,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-88 SEMAFOR07 u Basament de formigó per a columna Rend.: 1,000 49,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-89 SEMAFOR08 u Arqueta 60x60cm Rend.: 1,000 174,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-90 SEMAFOR09 u Rases i cablejat necessari, amb instal·lació, muntatge
i enderroc del paviment inclòs.

Rend.: 1,000 250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Il·lustració 2: Escocell. C/Progrés 

Il·lustració 1: Disposició del C/Progrés 

Il·lustració 3: Zona de càrrega i descàrrega. C/Progrés, entre C/Pujós i C/Fortuny 

Il·lustració 4: Disposició dels contenidors. C/Progrés, entre C/Pujós i C/Fortuny 
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Il·lustració 5: Embornal a centre de vorera. C/Progrés 

Il·lustració 6: Disposició general dels embornals. C/Progrés. 

Il·lustració 7: Disposició d’embornal i pou sobre calçada. C/Progrés 

Il·lustració 8: Cua de motos sobre la vorera ample. C/Progrés 
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Il·lustració 9: Post Publicitari. Cruïlla C/Progrés amb C/Mas 

Il·lustració 10: Zona habilitada per la parada de l’autobús. 

Il·lustració 11: Peça de formigó 60x40cm en bon estat. 

Il·lustració 12: Senyal limitació de velocitat. C/Llobregat 
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Il·lustració 13: Disposició de la senyalització per minimitzar l’espai d’ús. Cruïlla 
C/Llobregat amb C/Occident 

Il·lustració 14: Disposició de la senyalització. Cruïlla C/Llobregat amb C/Pujós 

Il·lustració 15: Zona on es projecta la nova parada d’autobús. C/Llobregat amb 
C/Montseny 

Il·lustració 16: Situació de la nova parada d’autobús. C/Llobregat amb C/Montseny 
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Il·lustració 17: Senyalització C/Progrés amb Ctra/Collblanc 
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ANIVELLACIÓ DE CALÇADES AMB PECES DE PEDRA GRANÍTICA

Descripció: Gual de peces de pedra granítica 60x40x30cm. Cares vistes flamejades. Segons detall:

 1.Quart de circunferència d'acoblament vorada amb caiguda de 20cm col·locada sobre solera de formigó. 2.Pla inclinat amb

pendent. En funció de l'alçada de la vorada col·locada sobre la solera de formigó
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Descripción:

Banco con  soportes  de  aluminio  A-G3T

de sección  elíptica  uniforme  por todo su

perfil, provisto de apoya-brazos, encastes

para los  listones  y  taladros  avellanados

para ocultar la tornilleria. 

Acabados   anodizados   para   evitar 

cualquier   corrosión  y   texturizado  ligero

para un tacto suave y agradable. 

Asiento  de  4  listones  y   respaldo  de  3

listones  de  madera   tropical   pulidos   y

barnizados    con     todas     las     aristas

redondeadas. Fijados  a  los soportes por

la parte posterior e inferior.

La  silueta  del banco  en  el respaldo y el

asiento  adquieren  formas hergonómicas

para augmentar el confort y el descanso.

vista alzado

1:40

vista en planta

1:40

773,15

altura

banco

452,25

altura

asiento

653,37

altura

apoya-brazos

longuitud banco 1800

distancia entre anclajes 1735

593,4

distancia entre anclajes

Detalle anclaje listones

1:5

441

ancho

asiento

390,59

altura

respaldo

vista lateral

1:40

40 espesor listón

90 ancho listón

DETALL BANC SIMILAR AMB POTA D'ALUMINI A-G3T

PAPERERA TRABUCABLE MODEL "HOSPITALET"

MATERIAL:

FERRO AMB ANELL 

MESURES: 1000XØ95mm

INSTAL.LACIÓ: BASE EMPOTRABLE

ACABAT: PINTURA NEGRA

D'ACER INOXIDABLE

ALÇAT LATERAL

PLANTA

DETALL PILONA MODEL "HOSPITALET"

S/E

DETALL BASE EMPOTRABLE
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Detalls d'urbanització: Mobiliari

Urbà
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Juny 2014Juan Hereza Atienza
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LLEGENDA

Senyal vertical

Senyalització horitzontal

Semàfor nou complet

Addició de semàfor de vehicles a la columna semafòrica anterior

Addició de semàfor per a vianants a la columna semafòrica anterior

Semàfor nou per a vianants

Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a

L'Hospitalet de Llobregat

Senyalització 1 Juan Hereza Atienza 1 : 600 25 Juny de 2014 1 de 4



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a

L'Hospitalet de Llobregat

Senyalització 2 Juan Hereza Atienza 1 : 700 26Juny de 2014 2 de 4



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a

L'Hospitalet de Llobregat

Senyalització 3 Juan Hereza Atienza 1 : 600 27Juny de 2014 3 de 4



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a

L'Hospitalet de Llobregat

Senyalització 4 Juan Hereza Atienza 1 : 600 28Juny de 2014 4 de 4



Separació de sentits (Doble línia contínua)

Vora de la calçada (Línia discontínua)

Línia d'aturada

2.00 5.50 2.00 5.50 2.00

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
4
0

VARIABLE

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Separació de carrils (Línia contínua)

Vora de la calçada (Línia contínua)

Separació de carrils (línia discontínua)

0
.
4
0

Línia d'aturada (Davant cediu el pas)

0,80

0,40

0,80 0,80
0,80 0,80

0,40 0,400,40

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

LONGITUD TOTAL VARIABLE

M
í
N
I
M
 
3
.
8
0

Pas de vianants

vorera

0

.

1

5

1
.
5
0
 
a
 
2
.
5
0

Color groc

ESCALA 1:200

Senyalització per càrrega i descàrrega

Sup. 0,72 m² Sup. 0,72 m² Sup. 0,99 m²

De front

2
.
8
0

0
.
7
5

1
.
1
5

De front 

0.35

0.25

5

0

0
.
9
0

0.200.20

0.10

0.10

0.10

2
.
2
0

0.35

0.25

5

0

Sup. 0,42 m² Sup. 0,42 m²
Sup. 0,42 m²

2
.
5
0

1
.
3
5

1
.
1
5

0.200.20

De front A la dreta

0.10

2
.
2
0

0.35

0.25

5

0

A l'esquerra

0.10

2
.
8
0

0
.
7
5

1
.
1
5

0.35

0.25

5

0

0
.
9
0

0.200.20

0.10

0.10

2
.
8
0

0
.
7
5

1
.
1
5

0.35

0.25

5

0

0
.
9
0

0.20 0.20

0.10

0.10

0.35

0.25

a la dreta i a l'esquerra

De front

i  a l'esquerrai  a la dreta

ESCALA 1:80

Senyalització horitzontal

Fletxes per a vies VM=60 Km/h.

2.09

1
.
6
0

ESCALA 1:40

Senyalització horitzontal  Stop

S= 1.29 m²

ESCALA 1:40

3
,
0
0

0
.
6
0

1.20

0

.
1

5

3
,
6
0

S= 1.43 m²

Cediu el  pas

Senyalització horitzontal

Canvi de funcionalitat del carrer

Progrés a L'Hospitalet de Llobregat

Detalls senyalització horitzontal Juan Hereza Atienza Juny de 2014
Variable 1 de 3 29



0

.

7

0

/

0

.

9

0

Vegeu detall  A

Vegeu detall  C

Cota sup. vorera

v
a
r
.

Z
o
n
a
 
v
i
a
n
a
n
t
s
 
2
,
1
0
 
m
í
n
i
m

ESCALA 1:40

Detall constructiu. Senyal triangular invertida

A
l
t
r
e
s
 
z
o
n
e
s
 
1
.
0
0
 
m
í
n
i
m

exterior de la vorera o voravia dels vials

anirà retranqueijada 60 cm. del cantó

(*) La part més desfavorable del  senyal

Ø

 
0

.
6

0

/
0

.
9

0

/
1

,
2

0

Vegeu detall  A

Vegeu detall  A

Cota sup. vorera

v
a
r
.

Z
o
n
a
 
v
i
a
n
a
n
t
s
 
2
,
1
0
 
m
í
n
i
m

A
l
t
r
e
s
 
z
o
n
e
s
 
1
.
0
0
 
m
í
n
i
m

ESCALA 1:40

exterior de la vorera o voravia dels vials

anirà retranqueijada 60 cm. del cantó

(*) La part més desfavorable del  senyal

Detall constructiu. Senyal circular

0
.
9
0
/
0
.
6
0
/
1
.
2
0

v
a
r
.

Z
o
n
a
 
v
i
a
n
a
n
t
s
 
2
,
1
0
 
m
í
n
i
m

A
l
t
r
e
s
 
z
o
n
e
s
 
1
.
0
0
 
m
í
n
i
m

Vegeu detall  A

Vegeu detall  A

Cota sup. vorera

ESCALA 1:40

exterior de la vorera o voravia dels vials

anirà retranqueijada 60 cm. del cantó

(*) La part més desfavorable del senyal

Detall constructiu. Senyal  octogonal

Variable

Vegeu detall  A

vorera

v
a
r
.

Z
o
n
a
 
v
i
a
n
a
n
t
s
 
2
,
1
0
 
m
í
n
i
m

A
l
t
r
e
s
 
z
o
n
e
s
 
1
.
0
0
 
m
í
n
i
m

V
a
r
i
a
b
l
e

Vegeu

detall  A

Cota sup.

ESCALA 1:40

exterior de la vorera o voravia dels vials

anirà retranqueijada 60 cm. del cantó

(*) La part més desfavorable del  senyal

Detall constructiu. Senyal rectangular horitzontal

0.60/0.90

ESCALA 1:40

exterior de la vorera o voravia dels vials

anirà retranqueijada 60 cm. del cantó

(*) La part més desfavorable del senyal

Detall constructiu. Senyal quadrada

v
a
r
.

Z
o
n
a
 
v
i
a
n
a
n
t
s
 
2
.
1
0
 
m
í
n
i
m

A
l
t
r
e
s
 
z
o
n
e
s
 
1
.
0
0
 
m
í
n
i
m

0
.
6
0
/
0
.
8
0

Vegeu detall  A

Vegeu detall  A

Cota sup. vorera

ALCAT

SECCIÓ

AXONOMÈTRICA

0.08

0
.
0
4

0
.
0
2

V
A

R
I
A

B
L
E

(
D

E
 
0
.
5
2
5
 
A

 
0
.
8
3
)

0.046

V
A

R
I
A

B
L
E

 
 
(
D

E
 
1
.
8
0
 
A

 
4
.
0
0
)

0

.

4

0

0

.

4

0

0.0170.017

GRUIX XAPA 2 mm. MíNIM

Formigó HM-20

o terres

V
a
r
i
a
b
l
e

En formigó h=0.40 mínim

En Formigó més terra h=0.50 mínim

En terra h=0.70 mínim

ESCALA 1:5

Pal de sustentament de senyals. Quadrat

ALÇAT

SECCIÓ

AXONOMÈTRICA

Formigó HM-20
V

A
R

I
A

B
L
E

 
 
(
D

E
 
1
.
8
0
 
A

 
4
.
0
0
)

0

.

4

0

0

.

4

0

Ø
 
0
.
0
6

GRUIX XAPA 2 mm. MíNIM

V
a
r
i
a
b
l
e

En formigó h=0.40 mínim

En Formigó més terra h=0.50 mínim

En terra h=0.70 mínim

o terres

ESCALA 1:5

Pal de sustentament de senyals. Circulars

DETALL  A

Peça d'ancoratge

Pal

detall  B

gruix 2 mm.

Coberta de xapa

ESCALA 1:5

Subjecció amb clau

DETALL  A

Peça d'ancoratge

Pal

detall  B

gruix 2 mm.

Coberta de xapa

Brida d'ancoratge

detall D

Brida d'ancoratge

detall E o D

Senyal

ESCALA 1:12.5

Subjecció amb brida

DETALL  B

ESCALA 1:2.5

0.024

0
.
0
6

0

.

0

8

en calent de 2 mm. d'espesor

Fabricat en planxa de ferro galvanitzada

0.085

0
.
0
3
2

0
.
0
3
9

0.133

Ø

 
0

.
0

0

9

Ø

 
0

.
0

0

9

DETALL  D

ESCALA 1:5

en calent de 2 mm. d'espesor

Fabricat en planxa de ferro galvanitzada

Brida per pal rectangular

0
.
0
3
2

0
.
0
3
9

0.133

R

0

.

0

3

DETALL  E

en calent de 2 mm. d'espesor

Fabricat en planxa de ferro galvanitzada

ESCALA 1:5

Brida per pal rodó

Detall constructiu. Peces d'ancoratge 

ESCALES VÀRIES

0

.

0

2

0
.
0
2

0
.
0
1

0

.

0

1

0.213

0

.

0

2

5

0

.

0

6

5

0

.

0

2

7

0

.

0

3

2

5

0.045

0.025

0.340

Fabricada en planxa de ferro galvanitzada en calent de 2 mm. d'espesor

0

.

0

1

1

ESCALA 1:5

Detall constructiu. Peça d'ancoratge senyal triangular

Ø

 
0

.
0

0

9

Canvi de funcionalitat del carrer

Progrés a L'Hospitalet de Llobregat

Detalls senyalització vertical Juan Hereza Atienza Juny de 2014
Variable 2 de 3 30



R-1   Cedeixi el pasR-101   Entrada prohibida R-308  Estacionament prohibit R-308  Estacionament prohibit 

excepte càrrega i descàrrega

S-13  Pas de vianants

R-400e Gir obligatori a l'esquerraR-400d  Gir obligatori a la dreta R-400c Direcció obligatòria S-28 Carrer residencial S-29 Fi de carrer residencial S-17 Estacionament

R-2. Parada obligatòriaS-19 Parada d'autobusos R-302 i 303  Prohibit el gir

a la dreta i a l'esquerra respectivament
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Progrés a L'Hospitalet de Llobregat

Detalls senyalització vertical Juan Hereza Atienza Juny de 2014
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Canvi de funcionalitat del carrer

Progrés a L'Hospitalet de Llobregat

321 de 151 : 2000
Juny 2014Juan Hereza AtienzaSeguretat i Salut 00



Canvi de funcionalitat del carrer

Progrés a L'Hospitalet de Llobregat

Estudi de seguretat i salut 01 Juan Hereza Atienza Juny de 2014
1 : 700 2 de 15 33

LLEGENDA

Senyal provisional d'obra

Mòduls per a treballadors

Tanca tipus 

Barrera New Jersey

Tanca d'obra a la via pública



Canvi de funcionalitat del carrer

Progrés a L'Hospitalet de Llobregat

Senyalització actual 4 Juan Hereza Atienza Juny de 2014
1 : 600 3 de 15 34



Canvi de funcionalitat del carrer

Progrés a L'Hospitalet de Llobregat

Estudi de seguretat i salut 03 Juan Hereza Atienza Juny de 2014
4 de 15 35



Canvi de funcionalitat del carrer

Progrés a L'Hospitalet de Llobregat

Estudi de seguretat i salut 04 Juan Hereza Atienza Juny de 2014
5 de 15 36



NO MANIOBRAR

NO CONECTAR

Canvi de funcionalitat del carrer

Progrés a L'Hospitalet de Llobregat

Estudi de seguretat i salut 05 Juan Hereza Atienza Juny de 2014
6 de 15 37
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14 de 15 45



Canvi de funcionalitat del carrer

Progrés a L'Hospitalet de Llobregat

Estudi de seguretat i salut 14 Juan Hereza Atienza Juny de 2014
15 de 15 46



Canvi de funcionalitat del carrer

Progrés a L'Hospitalet de Llobregat

471 de 21 : 2500
Juny 2014Juan Hereza AtienzaFuncionalitat A. Carrer de vianants

LLEGENDA

Carrer de vianants

Carrer amb canvi de sentit

Nou sentit de circulació

Control de matrícules

Sentit de circulació actual



Canvi de funcionalitat del carrer

Progrés a L'Hospitalet de Llobregat

482 de 21 : 2500
Juny 2014Juan Hereza Atienza48 de 48

LLEGENDA

Carrer de vianants

Carrer amb canvi de sentit

Nou sentit de circulació

Control de matrícules

Sentit de circulació actual
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CAPÍTOL PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

1. NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

 

Article 1.- El present Plec de Condicions té caràcter complementari del Plec de Condicions econòmiques - 

administratives que regula el Contracte d’obres. 

Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l’execució de les obres fixant-ne els nivells 

tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i d’acord amb 

la legislació aplicable, a l’Administració, al Contractista o constructor de l’esmentada obra, als seus tècnics i 

encarregats, i a la Direcció Facultativa de l’Administració, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 

corresponents en ordre a l’acompliment del contracte d’obra. 

 

2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 

 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al 

valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 

 

1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d’obra. 

 

2. El Plec de Condicions Econòmiques - Administratives. 

 

3. La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).  

 Excepte els annexos a la Memòria que són merament informatius. 

 

4. El Plec de Condicions Facultatives i Tècniques. 

 

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres donades per escrit s’incorporen al Projecte com 

a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es realitzen 

a nivell de detall en plànols, també preval la cota sobre la mida a escala. 
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CAPÍTOL I 
 

CONDICIONS FACULTATIVES 

 

1. EPÍGRAF 1 

 

DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES: DIRECCIÓ, INSPECCIÓ, CONTRACTISTA 

 

 

1.1 DIRECCIÓ DE L’OBRA 

Article 3.- L’Administració designarà el tècnic  superior o de grau mig que hagi de dirigir les obres. Les seves 

ordres hauran de ser acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà 

exigir, per la seva part que li siguin donades per escrit i signades. 

L’Administració o el propi Director de l’obra, anomenarà els col·laboradors que hagi de tenir aquest pel 

desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció Facultativa. 

El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció Facultativa. 

 

 

1.2. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE L’OBRA 
Article 4.- La Direcció Facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s’esmenten, per mantenir 

el control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi: 

a) Garantir que les obres es realitzin d’acord amb el Projecte aprovat o modificacions degudament 

 autoritzades. 

b) Exigir al Contractista les condicions contractuals. 

c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte. 

d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de 

materials  i manera de realitzar les unitats d’obra, sense contradir el Contracte. 

e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres. 

f) Assumir personalment, si calgués, la direcció de determinades operacions, per a la qual cosa 

comptarà  amb el personal, maquinària i organització del Contractista. 

 

1.3. INSPECCIÓ DE LES OBRES 
Article 5.- Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l’Administració. 

El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixin per al compliment de la seva 

missió, i queda obligat a acompanyar-lo durant les seves visites. 

El Contractista no podrà recusar cap de les persones encarregades per l’Administració de la inspecció de les 

obres. 

 

1.2. CONTRACTISTA 

Article 6.- Correspon al Contractista: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calgui i projectant o autoritzant 

 les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent, i 

 disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per 

 l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 

Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l’obra inclòs en el cas que 

no existeixi Estudi o Pla de Seguretat i un vigilant de seguretat que romangui a l’obra tota la jornada laboral. 

Podran ser designats Cap d’obra i l’Encarregat d’obra respectivament o altres amb aquesta funció específica. 

c) Subscriure amb la Direcció Facultativa, l’acta de replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

 subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d’estar en possessió de la qualificació 

 d’instal·ladors autoritzats. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 

 comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de 
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 l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les 

 garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

f) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) 

necessarisper  a la legalització davant les entitats E.C.A., I.C.I.C.T., i qualsevol altre que 

l’Administració determini, així  com en els Serveis d’Indústria de la Generalitat. 

g) Custodiar el Llibre d’Ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi 

 practiquin. 

h) Facilitar a la Direcció Facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per l’acompliment del 

 control de qualitat. 

i) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final 

j) Subscriure amb l’Administració les actes de recepció d’obra. 

k) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. La pòlissa 

 d’assegurances per aquests obra haurà de garantir la cobertura mínima de 100 milions de pessetes 

 tant respecte a la pròpia obra com a tercers. 
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2. EPÍGRAF 2 
 

DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

 

2.1 VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 7.- Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li 

resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 

aclariments pertinents. 

 

2. 2. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Article 8.- El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui, en tot cas, l’Estudi de Seguretat i 

Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la Corporació previ informe del Tècnic 

encarregat per l’Administració. 

Correrà a càrrec del contractista, la contractació d'un tècnic competent per procedir a realitzar les tasques de 

Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució, del present contracte, l'elecció de tècnic correspondrà als 

Serveis Tècnics Municipals prèvia presentació d'una terna.  

 

2..3. OFICINA A L’OBRA 

Article 9.- El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s’hi 

pugui estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la 

Direcció Facultativa: 

- El Projecte d’Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas es redactin. 

- El Contracte d’Obres. 

- El Llibre d’Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- El Llibre d’Incidències. 

- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 

- La documentació de les assegurances esmentades a l’article 6.k). 

2.4. REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 10.- El Contractista està obligat a comunicar a l’Administració la persona designada com a delegat seu a 

l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 

adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Contractista segons s’especifica a l’article 6. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de “Condicions Econòmiques - 

Administratives”, el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 

També es determinarà el personal facultatiu o especialista que el Contractista s’obligui a mantenir en l’obra 

com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 

segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció Facultativa per ordenar la paralització de les obres, 

sense tenir dret de cap reclamació, fins que s’esmeni la deficiència. 

 

2.5. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L’OBRA 

Article 11.- El Cap de l’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 

jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres, posant-se a 

la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les 

dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

2.6. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

Article 12.- Es obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 

de les obres, encara que no estigui expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 

separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció Facultativa dins els límits de possibilitats 

que els pressupostos habilitin per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions, s’entendrà que cal un reformat de projecte amb 

consentiment exprés de l’Administració, tota variació que suposi increment del pressupost en més d’un 20%. 

2.7. INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 13.- Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 

plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que estarà 
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obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d’haver-ho rebut, que 

figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, de la Direcció Facultativa. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa cregui oportú fer el 

Contractista, haurà de dirigir-la, en un termini de tres dies, a qui l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 

corresponent rebut, si així ho sol·licités. 

Article 14.- El Contractista podrà requerir a la Direcció Facultativa les instruccions o aclariments que calguin per 

a la correcta interpretació i execució del projecte. 

 

2.8. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Article 15.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la 

Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través d’aquesta davant l’Administració, si són d’ordre 

econòmic i d’acord amb les condicions establertes en els Plecs de Condicions corresponents. 

Contra les disposicions d’ordre tècnic, no s’admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 

responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció Facultativa, el qual 

podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de 

reclamacions. 

 

2.9. RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL ANOMENAT PER LA DIRECCIÓ 

FACULTATIVA 
Article 16.- El Contractista no podrà recusar a la Direcció Facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats de 

dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l’Administració es designin altres facultatius per als 

reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat pel treball d’aquests, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article precedent, però 

sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

2.10. FALTES DEL PERSONAL 
Article 17.- La Direcció Facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència 

o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè 

separi de l’obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació. 

Article 18.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, 

subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions i sense perjudici de les seves obligacions 

com a Contractista general de l’obra. 
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3. EPÍGRAF 3 
 

PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 

 

3.1. CAMINS I ACCESSOS 

Article 19.- El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l’obra i el seu tancament o barrat. 

La Direcció Facultativa podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

3.2. REPLANTEIG 

Article 20.- El Contractista iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 

principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec 

del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Contractista sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la Direcció Facultativa, que si dedueix la seva viabilitat 

donarà l’autorització per a iniciar les obres redactant-ne l’Acta de Replanteig. En cas contrari farà constar les 

circumstàncies que es produeixin per que l’Administració contractant dicti les resolucions oportunes, 

considerant-ne suspeses les obres temporalment. 

 

3.3. COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Article 21.- El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-les en 

la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l’obra quedin executats els 

treballs corresponents i, per tant, l’execució total es porti a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

La data d’inici serà la de l’Acta de Replanteig, a partir de la que es comptarà el termini d’acabament de l’obra, i 

els terminis parcials. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció Facultativa el començament dels 

treballs al menys amb una setmana d’anticipació a la firma de l’Acta de Replanteig. 

 

 

3.4. ORDRE DELS TREBALLS 
Article 22.- En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos 

en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 

3.5. FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 
Article 23.- D’acord amb el que requereix la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes 

les facilitats raonables per a la realització dels treballs que s’hagin encarregat a tots els altres Contractistes que 

intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 

Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d’energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

3.6. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
Article 24.- Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 

s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant 

es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció de les 

obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, 

avançant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 

directament, d’acord amb el que s’estipuli. 

 

3.7. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 25.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 

començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats se li 

atorgarà una pròrroga proporcionada per a l’acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la 

Direcció Facultativa. Per això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit a l’Administració, el motiu que 
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impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s’originaria en els terminis acordats, 

raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada causa sol·licita. 

 

 

3.8. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 

Article 26.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, al·legant 

com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 

sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 

3.9. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 27.- Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 

hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per 

escrit, es lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en 

l’article 12. 

 

3.10.  OBRES OCULTES 

Article 28.- De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’edifici, se 

n’aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran 

per duplicat, lliurant-se: un, a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista. Aquests documents aniran signats 

per ambdues parts. Els plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran documents 

indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

 

3.11. TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 29.- El Contractista ha d’emprar els materials que acompleixin les condicions exigides en les Condicions 

Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò especificat també en 

l’esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que ha 

contractat i de les faltes i defectes que poguessin existir en els esmentats treballs per una mala execució o per 

la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li exoneri de responsabilitat el 

control que és competència de la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat 

valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, quan la Direcció Facultativa detecti vicis o defectes en els 

treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 

preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de verificar-se la 

recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 

d’acord amb allò que s’hagués contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

 

3.12. VICIS OCULTS 

Article 30.- Si la Direcció Facultativa tingués prou raons per creure en l’existència de vicis ocults de construcció 

en les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els 

assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos. Les 

despeses que ocasionin seran a compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas 

contrari seran a càrrec de l’Administració. 

 

3.13. DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 31.- El Contractista té la llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que 

ell cregui convenient, excepte en els casos en què en els documents del projecte es perceptuï una procedència 

determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a la Direcció 

Facultativa una llista completa dels materials i aparells que hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les 

indicacions sobre marques, qualitats, procedències i idoneïtat de cadascun. 

 

3.14. PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

Article 32.- A petició de la Direcció Facultativa, el Contractista li presentarà les mostres dels materials sempre 

amb l’anticipació prevista en el Calendari de l’obra. 
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3.15. MATERIALS NO UTILITZABLES 

Article 33.- El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 

adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables 

en l’obra. 

Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l’abocador segons determini la Direcció Facultativa. 

 

 

3.16. MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
Article 34.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 

Plec, o no tinguessin la preparació exigida o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 

reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció Facultativa, donarà ordre al 

Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al qual es destinen. 

Si el Contractista al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retirin els materials que no estiguin en 

condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l’Administració carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d’instal·lació o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la Direcció 

Facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista prefereixi 

substituir-los per altres en condicions. 

 

3.17. DESPESES OCASIONALS PER PROVES I ASSAIGS 

Article 35.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en 

l’execució de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l’1% del Pressupost de l’obra tal com diu 

la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de nou a càrrec 

de la Contracta. 

 

3.18. NETEJA DE LES OBRES 
Article 36.- Es obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de 

materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 

mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l’obra ofereixi bon aspecte. 

 

3.19. OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

Article 37.- En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixen 

prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 

Contractista s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon 

lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció. 
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4. EPÍGRAF 4 
 

DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

 

4.1. DE LES RECEPCIONS D’OBRA 

Article 38.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Contracta comunicarà a la Direcció Facultativa la 

proximitat del seu acabament per tal de convenir la data per a l’acta de recepció. 

Aquesta recepció es farà amb la presència de l’Interventor o persona en qui delegui la Direcció Facultativa i el 

Contractista. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció 

amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades, per tal que donin resposta als aclariments 

sol·licitats. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà l’Acta de Recepció, signada per l’Interventor, la 

Direcció Facultativa i el Contractista. Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres 

es trobessin en situació d’ésser admeses. Si s’hagués citat el Contractista, per escrit i no es presentés a l’acta de 

recepció, se’l considerarà conforme, per endavant, amb les decisions adoptades. Quan les obres no es trobin en 

situació de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al Contractista les instruccions oportunes per 

resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou 

reconeixement per tal de procedir a la recepció de l’obra. 

Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

4.2. DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA 

Article 39.- El contractista farà un aixecament topogràfic de l’obra finalitzada basant-se en les “Especificacions 

tècniques per a la realització de cartografia topogràfica 3d a escala 1:500 de L’Hospitalet de Llobregat” que serà 

facilitat al contractista abans de la finalització de les obre. El contractista facilitarà aixecament topogràfic en 

format CAD per tal de lliurar-lo al departament de Cartografia i SIGT abans de la recepció de l’obra. 

 

4.3. MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA 

Article 40.- Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el 

Contractista el seu amidament definitiu, redactant la certificació final pel seu abonament per l’Administració. 

 

4.4. TERMINI DE GARANTIA 

Article 41.- El termini de garantia s’haurà d’estipular en el Contracte d’obres i en qualsevol cas mai no haurà de 

ser inferior a un any des de la Recepció d’obra. 

 

4.5. CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES 

Article 42.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització 

del període de garantia, seran a càrrec del Contractista. 

Si l’edifici fos ocupat o l’obra pública utilitzada abans del termini del període de garantia, la vigilància, neteja i 

reparacions produïdes pel seu ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d’obra o per defectes en les 

instal·lacions seran a càrrec de la contracta. En qualsevol cas el Contractista es farà càrrec de les despeses de 

reparació de les instal·lacions encara que puguin estar produïdes per l’ús incorrecte. 

 

4.6. DE LA FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE GARANTIA 

Article 43.- Dins del mes següents a l’acabament del termini de garantia, es procedirà per part de la Direcció 

d’Obra i amb el Vist i Plau en el seu cas dels Serveis Tècnics Municipals, a la realització d’un informe sobre el 

correcte estat de l’obra, si l’informe és favorable es podrà procedir a la devolució de les garanties, en cas 

contrari haurà de procedir a subsanar les deficiències en el termini indicat en l’esmentat informe, realitzant-se 

un nou informe per procedir a la devolució de les garanties. A partir de la seva data finalitzarà l’obligació del 

Contractista de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i 

quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

 

4.7. PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Article 44.- Si en procedir al reconeixement de les obres per realitzar l’informe de devolució de la garantia, no 

es trobés en les condicions degudes, la devolució de la garantia s’aplaçarà i la Direcció Facultativa assenyalarà 
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al Contractista els terminis i formes en què s’hauran de realitzar les obres necessàries i, si no s’efectuessin dins 

d’aquests terminis, podrà resoldre’s el contracte amb la pèrdua de la fiança. 

 

4.8. LIQUIDACIÓ DE L’OBRA 

Article 45.- La Direcció Facultativa o persona que assenyali l’Administració, redactarà la Liquidació de l’obra dins 

d’un termini de sis mesos a partir de la data de l’Acta de Recepció d’obra. 

Efectuada la Liquidació de l’obra, es procedirà a regularitzar el compte de saldos amb el Contractista. 

A petició del Contractista es procedirà a la devolució de la fiança o al que en quedi per deduccions hagudes 

durant les obres o per qualsevol altre càrrec que resultés a favor de l’Administració. 

 

4.9 DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT 

RESCINDIDA 
Article 46.- En el cas de resolució del contracte, si ho permeten les clàusules estipulades, el Contractista estarà 

obligat a retirar, en el termini de quinze dies la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 

subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions d’ésser represa per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb les condicions establertes en l’article 38. Transcorregut el 

termini de garantia es procedirà a realitzar l’informe per la devolució de les garanties segons allò que es disposà 

en els articles 43 i 44 d’aquest Plec. 

Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció Facultativa, s’efectuarà la mateixa 

recepció. 

 

 

Barcelona, juny de 2014 

 

JuanHereza Atienza 
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 1. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ 
 

S’haurà de disposar de les suficients mesures de seguretat, a cada moment, per a evitar accidents a 

treballadors de l’obra i a persones i vehicles aliens a ella. 

Les mesures de seguretat i senyalització de les obres dels desviaments de trànsit necessàries vindran definides 

per la Direcció Facultativa o pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament 

Com mesures de seguretat mínimes s’estarà disposat en l’article 70 de l’Ordenança Municipal de Cales i 

Canalitzacions publicada en el BOP de Barcelona de data 30/3/94, que es desenvolupa a continuació. 

Es col·locaran cartells indicadors de les obres, segons model Ajuntament de l’Hospitalet que seran a càrrec del 

contractista adjudicatari. 

 

MESURES DE SEGURETAT: 

1.1.  Operacions de càrrega i descàrrega 

Si s’emporten a termini operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil que 

afecten zones fora del perímetre tancat de l’obra, s’han d’observar les mesures de seguretat adequades i en 

particular: 

- Desviar als ciutadans fora de l’àmbit d’actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat per a la zona 

d’aparcament, o per a la calçada, amb la senyalització pertinent. 

- Desviar el trànsit de cotxes. 

- Ampliar el perímetre tancat a tot l’àmbit d’actuació, mentre es realitza aquesta operació. 

 

1.2. Tanques 
L’obra ha d’estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d’estar alineades i unides entre elles. 

 

Tots els accessoris, l’utillatge, les casetes, la maquinària i rases  han d’estar dintre d’un perímetre tancat, amb 

tanques normalitzades. No es considerarà com una tanca la cinta plàstica, excepte que serveixi per unir dues 

tanques consecutives separades entre elles menys de 0.50 m. També es considerarà tancada si la separació 

lliure entre dues tanques consecutives és inferior a 0.20 m. 

 

Quan per qüestions de seguretat dels ciutadans sigui necessària la seva disposició, s’ha d’habilitar un pas de 

vianants, protegit per tanques en cas d’afectar la calçada, tant de l’obra com dels cotxes. Aquest pas ha de tenir 

sempre una amplada superior a 1 m.  

 

1.3. Senyalització lluminosa 

En obres en calçada o , serà necessària l’existència de llums en  el seu perímetre tancat. 

Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes han d’estar operatives. L’horari de 

funcionament és el fixat pel codi de circulació per a les llums de posició dels vehicles. 

 

1.4. Passos per damunt de les rases 
Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera (pas lliure inferior a 1 m)  s’habilitarà  una 

passarel·la davant de cada portal, botiga o gual que estigui en funcionament.  

L’amplada mínima ha de ser d’1 m, excepte en els guals en les que es respectarà una amplada mínima de 2,5 m. 

fora de l’horari de treball de l’obra. Durant la jornada laboral s’admetran passos provisionals amb planxes. 

Les passarel·les han de mantenir l’amplada mínima indicada, han d’estar protegides lateralment per tanques i 

han de tenir la resistència suficient per a la funció designada. 

Les planxes damunt les rases de calçades no han de fer soroll quan els vehicles passin per sobre, i han d’estar 

subjectes al terra de manera adequada. 

Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte, aquestes han d’estar encerclades per tanques i 

senyalitzades d’una manera adequada. 

 

1.5. Senyalització 

Si l’obra afecta a la calçada, excepte indicació expressa en el senyalament o per part de la Guàrdia Urbana, 

s’han de col·locar, com a mínim, les senyals següents: 

A l’inici de l’obra, a una distància de 25 m. en vies secundàries, i a 50 m. en artèries primàries: 
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- una senyal d’obres 

- una senyal d’estretament de la calçada 

- un cartell direccional 

- una senyal de velocitat limitada a 20 Km/h. 

Al final de l’obra: 

- una senyal de fi de prohibicions. 

Si s’habilita especialment un pas de vianants haurà d’indicar-se. 

Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària aniran a càrrec del 

Contractista. 

En cada obra haurà d’anomenar-se per part del contractista un responsable de seguretat en l’obra. 

La senyalització d’obres seguirà el manual establer per l’Ajuntament 

 

2. ACCESSOS CIRCULACIÓ VEÏNS 

 

Es garantitzarà a cada moment l’accés de vehicles a Pàrkings i a zones de càrrega i descàrrega i es coordinaran 

les obres amb el Servei de Manteniment de la Via Pública de l’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, referent a 

tallaments de trànsit i cartells indicatius. 

També es col·locaran els mitjans que calgui per les entrades de vehicles a Pàrkings i de vehicles a portals. 

Aquestes mesures no representaran retards en les obres ni sobrecostos en el pressupost. 

 

3. COORDINACIÓ COMPANYIES DE SERVEI 

 

La Direcció Facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per a, aprofitant les demolicions 

incloses en projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública. Aquests treballs de companyia es 

definiran en el moment de la signatura de l’Acta de Replanteig i no implicaran retard en la data de finalització 

de les obres. 

Prèviament a l’inici dels treballs de moviment de terra per a la col·locació de noves clavegueres s’executaran 

totes les cales de localització de serveis i es realitzaran els desviaments necessaris per a l’executabilitat del 

projecte. 

4. COMPROVACIÓ COTES PROJECTE 

Prèviament a l’inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes de projecte amb especial 

atenció a les cotes de l’accés a les finques. 

En cas de trobar-se diferències respecte al projecte original, la Direcció Facultativa decidirà la solució a 

executar. 

Les modificacions d’obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un sobrecost al pressupost de 

l’obra. 

5. CONTROL DE QUALITAT 

 

Prèviament l’inici de les obres l’empresa adjudicatària presentarà un pla de control de qualitat que deurà ser 

aprovat per la Direcció Facultativa. 

Al finalitzar els treballs es realitzarà una inspecció de les obres. Aquests treballs s’inclouran en l’1,5 % de 

control de qualitat. 

 

6. PREUS CONTRADICTORIS 
 

En cas d’aparició de preus no contemplats en el quadre de preus s’aplicaran el quadre de preus de l’ITEC 

corresponents a l’any 2014  o el quadre de preus vigent de la contracta de Conservació de la Infraestructura 

Urbana de l’Ajuntament de l’Hospitalet. 
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7. PLEC DE CONDICIONS 

 

Per a tot el que no estigui contemplat en els presents plecs s’aplicarà el que disposi el PG.3 del Ministeri de 

Foment i al Plec de Condicions Tècniques de l’ITEC. 

 

8. NETEJA DE LES OBRES 

 

8.1. Àmbit d’aplicació 

 

L’àmbit d’aplicació és el conjunt d’obres tant de promoció pública com de promoció privada que es realitzen en 

el municipi  (obres d’edificació, aparcament, obres d’infraestructures...) que  per la seva naturalesa  durant la 

seva execució  i durant un període important  de temps una de les activitats d’obra es el moviment de terres. 

8.2. Consideracions generals 

El contractista o la persona que ell designa haurà de presentar a l’ajuntament la programació de les obres per 

tal de veure la duració de l’activitat relativa al moviment de terres. 

El contractista  proposarà  i motivarà tècnicament a l’ajuntament les diferents sortides i/o entrades dels 

camions o maquinaria  a les obres.  

L’ajuntament podrà proposar la modificació si ho creu convenient i és tècnicament possible de les entrades i 

sortides de maquinaria a l’obra, així com l’itinerari  dels vehicles des de l’obra fins a l’abocador corresponent. 

En tot moment  si hi ha variacions per raons d’execució de les obres  la direcció d’obra haurà de proposar a 

l’ajuntament la variació de les entrades o sortides. L’ajuntament validarà o proposarà sempre que sigui 

tècnicament  possible variacions sobre el tema. 

Totes les  sortides de maquinaria durant el moviment de terres hauran de disposar d’un punt de neteja. 

 

8.3. Descripció del punt de neteja 

8.3.1. Punt de neteja  

El punt de neteja es situarà dins de l’àmbit de l’obra sempre que sigui possible. 

El punt de neteja consistirà en una pressa d’aigua, un depòsit de 5m3 i una mànega reforçada per evitar 

trencaments i una bomba a 11 atmosferes i un cabal de 11m3/hora. 

El contractista haurà de  tenir en compte  aquest punt de neteja a l’hora de demanar el subministrament 

d’aigua  provisional d’obra. 

El punt de neteja haurà de ser acceptat pels tècnics responsables de la neteja del Serveis Municipals. 

En cas de que no sigui possible situar el punt de neteja dins de l’àmbit de l’obra, l’ajuntament podrà donar 

permís per situar el punt de neteja al carrer, a la sortida de l’obra. Per tal de poder ubicar el punt de neteja a 

la via pública serà necessari disposar a prop d’un embornal. 

Abans de començar amb la neteja el contractista haurà de garantir  l’estat de neteja de l’embornal i per tant 

el netejarà segons les indicacions del tècnics responsables del manteniment i neteja de la xarxa de 

clavegueram de la ciutat. 

El punt de neteja estarà operatiu durant tot l’horari de l’obra i per tant haurà d’haver-hi  una persona 

dedicada a controlar la sortida de maquinaria i la  seva neteja. 

Amb la mànega a pressió s’hauran de netejar les rodes de la camions i si es necessari  altres parts si estan 

brutes  si  això pot provocar despreniments  de matèria a la calçada. 

Si es possible es construirà una superfície a de formigó per tal de que els camions es situen damunt per la 

neteja i la construcció d’un canaleta per tal de conduir l’aigua amb sediments fins el seu desguassament. 

Per tal de desguassar a la claveguera municipal, s’haurà de demanar permís als tècnics responsables del 

manteniment i neteja del clavegueram de la ciutat, que hauràn de donar el vist i plau i si ho creu convenient 

planificarà una tasca de  neteja dels embornals o , dels embornals als pous més propers s’inclou la neteja de la 

xarxa i connexions a la xarxa. 

8.3.2. Plataforma automàtica 

També serà possible situar en lloc d’un punt de neteja  com el descrit anteriorment  al situació de plataformes 

automàtiques per a la neteja de rodes.  

 

L’ajuntament haurà de validar  i acceptat l’ús de la plataforma i en tot moment el punt de plataforma 

automàtic haurà de estar  recolzat amb un punt de neteja manual   per tal de garantir la continuïtat del servei 

en cas de falla da del medi automàtic. 
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8.3.3. Alternatives 

En cas de que sigui poc viable o rendible  la col·locació d’un punt de neteja específic els serveis tècnics 

municipals  podran estudiar alternatives proposades pel contractista. 

 

8.4.- Itineraris 

El contractista  haurà de presentar a l’ajuntament l’itinerari dels camions des de les diferents sortides de les 

obres fins  a l’abocador o l’acopi intermedi si n’hi ha. 

Els camions hauran de utilitzar les vies definides al pla de mobilitat sostenible del municipi com a vies  

vertebradores o col·lectores,  vies de la xarxa bàsica de la ciutat.  Dels possibles itineraris a seguir  es proposarà 

aquell en el que el recorregut per les zones  d’us residencia sigui el més curt  possible, 

L’itinerari s’establirà amb els tècnics municipals i la guàrdia urbana. 

 

8.5. Acopi intermedi 

En cas de necessitar un acopi intermedi dins del municipi de l’Hospitalet el contractista farà la petició motivada 

als tècnics municipals corresponents. 

L’acopi estancarà amb tanca rígida i l’alçada de l’acopi no haurà de superar els 2 metres  i en qualsevol cas no 

superarà la tanca. 

Per tal d’evitar la pols s’haurà de regar constantment l’acopi i es netejarà el carrer dels voltants amb mitjans 

mecànics ,tipus de maquinaria a especificar. La freqüència  s’especificarà pels serveis tècnics. 

En cas d’incompliment de l’estat de l’acopi intermedi, l’ajuntament podrà si així ho considera la retirada . 

 

8.6. Obligacions del contractista 

El contractista haurà de garantir el bon funcionament del punt de neteja i per tant de la neteja del camions  que 

transportin terres o altre material susceptible de ser abocat  a la via pública. 

Els camions  que transportin material pulverulent o susceptible de ser abocat  a la via pública hauran de porta 

la lona. 

En el cas de materials  tipus llots   (provinents d’una  metodologia de conducció o de la naturalesa del sòl), que 

no faci possible la extensió de lona i sempre que no sigui pulverulent. El contractista haurà de lliurar, al tècnic 

municipal responsable de l’obra, un informe  signat  per un tècnic competent explicant el tipus de material i la 

exempció, si escau, de portar lona. En aquest cas el contractista adjuntarà  a l’informe un protocol d’actuació 

per tal de garantir una resposta immediata de la neteja dels carrer en cas de que  per qualsevol  motiu la 

càrrega pugui caure a la via pública. Aquest protocol s’haurà de mantenir durant tot el recorregut  que faci el 

camió dins de la xarxa viaria del municipi. 

Els tècnics municipals competents hauran de acceptar l’informe i juntament amb guàrdia urbana i els 

responsables de la neteja viaria hauran de validar el protocol i podrà proposar-ne canvis  

El contractista abans de l’inici del moviment de terres haurà de proposar un itinerari fons a l’abocador  als 

tècnics municipals i la guaria urbana. El contractista haurà de velar per que es compleixin els itineraris . La 

guàrdia urbana  podrà multar els camions que nos segueixin aquestes condicions descrites,  condicions que 

únicament podran ser variats  prèvia autorització dels tècnics municipals corresponents. 

El contractista haurà d’acceptar els canvis dels tècnics municipals. 

En cas de  que la inspecció municipal o  la guàrdia urbana  detectin que no es compleixen aquestes directius  i 

els tècnics municipals ho confirmin, podran decidir   substituir el punt de neteja del contractista per un punt de 

neteja  i dos operaris  propis mentre  no es confirmin el nou funcionament del punt de neteja de l’obra. El punt 

de neteja serà a càrrec del contractista i tindrà una durada mínima de 5 dies hàbils. En el moment en que els 

tècnics municipals validin la  tornada de posta en marxa altra vegada del punt del contractista es retirarà el 

punt.  

El contractista està obligat a mantenir en bon estat de neteja els embornals i la xarxa de clavegueram de la 

zona d’influència de la obra, haurà de fer la neteja segons la freqüència establerta pels tècnics municipals i amb 

la maquinaria adequada. 

 

Barcelona, juny 2014 

Juan Hereza Atienza 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l’armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s’ha de  disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l’article 27 de la EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel 
curat. 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0310020,B0310400,B0312020,B0312010,B0315601,B0315600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que 
li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
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- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de 
requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d’impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 
la EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  

������������������������������������������������������������������������������ 
�        �      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       � 
� Límits ��������������������������������������������������������������������� 
�        �  4 mm  �  2 mm  �  1 mm  � 0,5 mm � 0,25 mm � 0,125 mm � 0,063 mm � 
������������������������������������������������������������������������������ 
�Superior�   0    �   4    �   16   �   40   �   70    �    77    �   (1)    � 
������������������������������������������������������������������������������ 
�Inferior�   15   �   38   �   60   �   82   �   94    �   100    �   100    � 
������������������������������������������������������������������������������ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

��������������������������������������������������� 
�  Tamís    �  Percentatge en  �   Condicions     � 
� UNE 7-050 �  pes que passa   �                  � 
�   mm      �    pel tamís     �                  � 

  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Canvi de funcionalitat carrer progrés 
 
 
 
 

8 
  

��������������������������������������������������� 
�   5,00    �        A         �      A = 100     � 
�   2,50    �        B         �  60 <= B <= 100  � 
�   1,25    �        C         �  30 <= C <= 100  � 
�   0,63    �        D         �  15 <= D <= 70   � 
�   0,32    �        E         �   5 <= E <= 50   � 
�   0,16    �        F         �   0 <= F <= 30   � 
�   0,08    �        G         �   0 <= G <= 15   � 
��������������������������������������������������� 
�  Altres   �                  �  C - D <= 50     � 
�   condi-  �                  �  D - E <= 50     � 
�   cions   �                  �  C - E <= 70     � 
��������������������������������������������������� 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí 
mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin  que es compleixen 
les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han 
d’emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
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Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat. 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre,  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
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- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que 
no compleixen amb l’article 28.4.1. 
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d’impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat 
d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les 
dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d’exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques 
que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si 
l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 
en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus 
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caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes que les 
d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0332Q10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
IIb 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
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Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals 
(UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals 
(UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
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Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del 
sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
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B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 
l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
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- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 

�������������������������������������������������������� 
�       Denominació                     � Designació   � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland                       �  CEM I       � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb escòria           �  CEM II/A-S  � 
�                                       �  CEM II/B-S  � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb fum de sílice     �  CEM II/A-D  � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb Putzolana         �  CEM II/A-P  � 
�                                       �  CEM II/B-P  � 
�                                       �  CEM II/A-Q  � 
�                                       �  CEM II/B-Q  � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb cendres           �  CEM II/A-V  � 
� volants                               �  CEM II/B-V  � 
�                                       �  CEM II/A-W  � 
�                                       �  CEM II/B-W  � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb esquist           �  CEM II/A-T  � 
� calcinat                              �  CEM II/B-T  � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb filler            �  CEM II/A-L  � 
� calcari                               �  CEM II/B-L  � 
�                                       �  CEM II/A-LL � 
�                                       �  CEM II/B-LL � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland mixt                  �  CEM II/A-M  � 
�                                       �  CEM II/B-M  � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment amb escòries de                �  CEM III/A   � 
� forn alt                              �  CEM III/B   � 
�                                       �  CEM III/C   � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment putzolànic                     �  CEM IV/A    � 
�                                       �  CEM IV/B    � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment compost                        �  CEM V/A     � 
�                                       �  CEM V/B     � 
�������������������������������������������������������� 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab 
ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
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Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat 
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 

�������������������������������������������������������� 
�       Denominació                     � Designació   � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland                       �      I       � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb escòria           �    II/A-S    � 
�                                       �    II/B-S    � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb fum de sílice     �    II/A-D    � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb Putzolana         �    II/A-P    � 
�                                       �    II/B-P    � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb cendres           �    II/A-V    � 
� volants                               �    II/B-V    � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment amb escòries de                �    III/A     � 
� forn alt                              �    III/B     � 
�                                       �    III/C     � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment putzolànic                     �    IV/A      � 
�                                       �    IV/B      � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment compost                        �  CEM V/A     � 
�������������������������������������������������������� 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí 
miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs 
de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ  
(CAC): 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció,  
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció:   
     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
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- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a 
l’albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries: 
-  Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció  ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d’assaigs de identificació i, si es el cas, d’assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà  o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 
Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
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En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a 
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s’activarà  quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l’ú s de ciments d’anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada 
preventivament. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
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- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’ assaig donat en la norma UNE-
EN 196-2) 
Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera  que no 
experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i 
altres productes de construcció:   
     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
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Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques. 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o 
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  on ha de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han 
de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per 
assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant 
l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de 
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi 
la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i 
l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha 
de prendre  una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en 
estat grumollós o aglomerat. 
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B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0552B00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
 - Betum asfàltic 
 - Betum modificat amb polímers: 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un 
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent 
emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volà til, obtingut a partir del 
cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, molt viscós i gairebé sò lid a 
temperatura ambient. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació  de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules : Polaritat positiva 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
 
Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦  C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 
¦UNE EN 13808          ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦  IMP  ¦    IMP  ¦  MIC  ¦ REC  ¦ 
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦ 
¦Denominació  ant.(*)  ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦   ECI   ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 
¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦U¦           Assajos sobre l’emulsió original          ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Propietats    ¦1425 ¦ ¦                  TBR (Clase 1)                      ¦ 
¦perceptibles  ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Clase 2)                    ¦ 
¦partícules    ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Índex         ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 
¦trencament    ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5   ¦Clase5 ¦Clase7¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
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¦Contingut     ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3  ¦Clase5 ¦Clase5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦  5-15   ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 
¦destilat      ¦     ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦  15-45  ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 
¦(2mm,40ºC)    ¦     ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1   ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5   ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦  >=90   ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
        Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE EN        ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 
¦13808                     ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ IMP  ¦  IMP ¦  MIC ¦ REC  ¦ 
¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Denominació ant.(*)       ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦  ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 
¦--------------------------¦------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦  U  ¦         Assajos sobre emulsió original         ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦                                                ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                                 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦  <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 
¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦ Clase4¦Clase6¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d’estabilització        ¦ 
¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769                                     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦                                                ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦                                                ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦                                                ¦ 
¦Reblaniment   ¦     ¦     ¦                                                ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
DV: Valor declarat per el fabricant 
 Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades. 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
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¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió  original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          TBR (Clase 1)        ¦ 
¦perceptibles          ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Positiva (Clase 2)       ¦ 
¦partícules            ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦  70-130  ¦ 70-130  ¦  120-180 ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦  58-62   ¦  58-62  ¦  58-62   ¦ 
¦per contingut d’aigua ¦       ¦       ¦   Clase 5 ¦ Clase 5 ¦  Clase 5 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut d’oli       ¦ 1431  ¦   %   ¦  <=2,0   ¦  <=2,0  ¦  <=2,0   ¦ 
¦destil·lat            ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦   35-80  ¦  35-80  ¦  15-45   ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu de tamisat     ¦ 1429  ¦   %   ¦   <=0,1  ¦  <=0,1  ¦  <=0,1   ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦   <=10   ¦  <=10   ¦  <=10    ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦    Adhesivitat       ¦ 13614 ¦   %   ¦   >=90   ¦  >=90   ¦  >=90    ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦  <=50   ¦   <=100  ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦   >=55  ¦   >=50   ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 2 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦  >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦   %   ¦   >=40   ¦   >=40  ¦   >=40   ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
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¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit de estabilització          ¦ 
¦UNE EN 14895 y de envelliment UNE EN 14769                            ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦              DV               ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punto de              ¦ 1427  ¦  ºC   ¦              DV               ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió por pèndul    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦              DV               ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦              DV               ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: Se informarà del valor 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
La denominació de les emulsions bituminoses s’expresarà d’acord a la UNE-EN 13808 segons el 
següent format: C _% l ligant_B_P_F_I. trencament_aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % lligant: Contingut  de lligant. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: nomès si s’incorporen polímers. 
- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%. 
- I.trencament: nombre d’una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament 
segons la UNE EN 13075-1. 
- aplicació: abreviació del tipus d’aplicació de l’emulsió: 
ADH: reg d’adherència 
TER: reg termoadherent 
CUR: reg de curat 
IMP: reg d’imprimació 
MIC: microaglomerat en fred 
REC: reciclat en fred 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé  absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes 
temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de 
mescles bituminoses d’alt mòdul. 
Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Característica           ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦  35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %  ¦ <=0,5¦  <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %  ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
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¦UNE EN   ¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC  ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦     ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -  ¦a +0,7¦ a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦Annex A ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦  <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam. vas obert   ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S’informarà del valor. 
La denominació dels betums asfà ltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres 
representatius de la seva penetració mínima i màxima d’acord a la UNE-EN 1426 separats per una 
barra a la dreta (/) segons el següent format: 
 B P.min/P.max. 
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- P.mín: Penetració mínima. 
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són: 
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per 
l’ús d’un o més polímers orgànics.   
Es consideraren també com betums modificats: 
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel  
- Els que es fabriquen a l’indret d’us o en instal·lacions específiques independents 
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta 
de fabricació a l’obra. 
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE EN 14023    ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 
¦                            ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦  80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 
¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦   -   ¦ BM-4  ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC   ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt  reblan.  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  >=70 ¦ >=65  ¦  >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió.Força  ¦13589 ¦j/cm2¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat     ¦13703 ¦     ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC  ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC     ¦13398 ¦  %  ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(**)   ¦penet. ¦ 1426 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt           ¦ ISO  ¦ ºC  ¦  >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦  
¦inflamació     ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦ 
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¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦               ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistència  envelliment EN 12607-1¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦Canvi de massa ¦12607 ¦  %  ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Penet.reten.   ¦ 1426 ¦  %  ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt    ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 
¦reblaniment    ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup.25ºC     ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR:S’informarà del valor. 
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de 
tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d’ acord a 
la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d’un guió(-) 
representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el polímer utilitzat en la 
fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s’afegirà la lletra 
C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx. 
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats. 
Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són: 
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de 
fabricació :  
- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180 ºC per a las resta. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es  pugui alterar la qualitat del material; de no 
obtenir-ne l’aprovació corresponent, es suspendrà l’utilització  del contingut del tanc fins a 
la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d’entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES  
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de 
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar completament nets abans de la 
càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació , comptaran amb 
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en 
fred i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50 
ºC. 
En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i  termoadherents (TER) que 
s’emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a 
obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càr rega propis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l’emulsió cal que estiguin dispo sades de 
tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
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Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la 
temperatu ra situats a llocs visibles. Ha de disposar d’un sistema que permeti escalfar el 
betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser 
transportat, a més d’una và lvula per a poder prendre mostres. 
Emmagatzematge:  en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs 
estaran  calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció 
que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï mes de deu graus 
Celsius (10ºC). Disposarà d’una una vàlvula per a presa de mostres.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per a l seu tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d’ estar calefactades i 
aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació. 
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Si no compleixen amb els valors d’estabilitat al emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del 
PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d’homogeneització. 
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú  de pneumàtics reciclats, els 
tancs d’emmagatzematge hauran de ser d’eix vertical, amb sistema d’agitació i recirculació, i 
sortida inferior amb forma troncocònica. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
Cada cisterna que arribi a l’ obra s’acompanyarà d’albarà i informació de l’etiquetat i 
marcatge CE corresponent . 
L’albarà  ha d’incloure: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada. 
- Nom i direcció del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
L’etiquetat i marcat CE ha d’incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d’identificació de l’organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l’any en que es fixa el marcatge . 
- Nombre del certificat de control de producció. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
- Referència a la norma UNE EN 13808. 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques de la EMULSIÓ: 
- Viscositat UNE EN 12846) 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Canvi de funcionalitat carrer progrés 
 
 
 
 

29 
  

- Adhesivitat NE EN 13614). 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074: 
 - Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
 - Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
 - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pè ndul Vialit UNE EN 
13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segon UNE EN 13074, seguit 
d’estabilització segons UNE EN 14895 y envelliment segons UNE EN 14769 : 

- Durabilitat consistè ncia temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN 
1426. 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, incremento punto reblaniment 
UNE EN 1427.  

 - Durabilitat cohesió  en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 
13588). 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
- Referè ncia a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924. 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques del Betums: 
- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924. 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a 
l’envelliment UNE EN 12607-1. 
- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers 
 - penetració retinguda UNE EN 1426 
 - increment del punt de reblaniment UNE EN 1427 
 - canvi de massa UNE EN 12607-1 
- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en 
betums UNE EN 12591 
- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers). 
El subministrador aportarà informació sobre: 
- Temperatura màxima d’escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
El plec de  prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional 
sobre la resta de característiques de cada tipus de lligant hidrocarbonat. 
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d’estabilitat a 
l’emmagatzematge segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes de transport i 
emmagatzematge 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l’obra prenent dues 
mostres d’un quilogram segons UNE EN 58 en el moment del transvasament del material de la 
cisterna al tanc de emmagatzematge. 
Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà 
fins esgotar el període de garantia.  
Control a l’entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que 
s’acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar altre mida per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la 
sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
i es calcularà l’índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924 
La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia. 
Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar 
les característiques de les taules 211.2 de l’article 211 del PG-3, amb una freqüència d’una 
vegada  cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, i per a cada tipus de 
composició de betum. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
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El control de recepció es  realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en 
obra. 
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues 
mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la 
cisterna al tanc d’emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
 La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
 Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la 
instal·lació de fabricació del lligant, dos cada cinquanta i al menys dos cada jornada de 
treball, conservant una fins a la fi del període de garantia, i realitzant sobre l’altre els 
següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punto de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
Control a l’entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge 
intermedi previ a l’entrada al mesclador de la planta, no serà necessari control. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s’acceptarà o 
refusarà en bloc. La DF podrà fixar altres mides per al lot. 
De cada lot de betum es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt 
entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF). 
La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les 
característiques de les taules 212.2 del PG-3, amb freqüència d’una vegada cada mes i com a 
mínim de tres vegades durant l’execució, i per a cada tipus i composició de betum modificats. 
En el cas d’emmagatzematge dels betums modificats per perí odes >15 dies, es realitzaran previ 
al seu ús sobre dues mostres, una de la part superior i l’altra de la part inferior del 
dipòsit d’ emmagatzematge els següents assajos: 
- Penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i reali tzació 
de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en 
cas  de condicions atmosfèriques o d’obra anormals. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES 
 Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l’obra es podran prendre dues mostres 
de dos quilograms seg ons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la 
cisterna al tanc de  emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d’aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge UNE EN 1429 
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin 
necessaris. 
Es controlarà en el moment de l’ús a la sortida del tanc de emmagatzematge. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d’emulsió bituminosa, en el cas de 
regs es considerarà la fracció  setmanal. La DF podrà fixar altres mides per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc 
de emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
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- Càrrega de partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d’aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge  UNE EN 1429 
 La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar  assajos de contrast si fossin 
necessaris. 
Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho  exigeix realitzant els assajos per a 
comprovar les característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213 del PG-3, amb 
freqüència d’una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant l’execució i per a cada tipus 
i composició d’emulsió. 
En el cas d’emmagatzematge de les emulsions per períodes  >15 dies o >7 dies per a emulsions 
de trencament lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús  sobre dues mostres, una de 
la part superior i l’altre de la part inferior del tanc d’emmagatzematge els següents assajos: 
- Assaig de tamisatge UNE EN 1429 
- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431 
En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneització i 
realització de nous assajos o la seva r etirada. El director de las obres podrà disminuir els 
terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d’obra anormals. 
Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l’execució de l’obra, per cada tipus i composició 
d’emulsió  bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les 
característiques. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
De forma general de cada cisterna arribada a l’o bra en el moment del transvasament al tanc 
d’emmagatzematge. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES 
A cada lot a la sortida del tanc d’emmagatzematge, en el moment d’ús. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS 
 A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
E n la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació. 
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT  
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin 
alguna de les especificacions establertes a les taules de l’artic le corresponent del PG-3/75 
per a cada lligant  
Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213. 
Betums asfàltics la taula 211.2 de l’article 211. 
Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l’article 212. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B064300B,B064500C,B064E26C,B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
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- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han 
d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica 
a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 
l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 
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normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 
(CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 
el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 
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Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
�������������������������������������������������������������� 
�  Assentament con   �            Condicions                 � 
�    d’Abrams(mm)    �               d’ús                    � 
�------------------------------------------------------------� 
�   130 <= H <= 180  � - Formigó abocat en sec               � 
�   H >= 160         � - Formigó bombejat, submergit o       � 
�                    �   abocat sota aigua amb tub tremie    � 
�   H >= 180         � - Formigó submergit, abocat sota      � 
�                    �   fluid estabilitzador amb tub tremie � 
�������������������������������������������������������������� 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
���������������������������� 
�  Grandària   � Contingut � 
�  màxima del  � mínim de  � 
� granulat(mm) � ciment(kg)� 
�------------------------- � 
�      32      �    350    � 
�      25      �    370    � 
�      20      �    385    � 
�      16      �    400    � 
���������������������������� 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
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- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 
total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 
en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 
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     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de 
penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, 
es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha 
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que 
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
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La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà  la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no 
s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. 
En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE 
EN 933-1) 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l’altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
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     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, 
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí 
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó 
si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre 
cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
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l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d’informació. 
- Assaigs d’informació:  
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B06NN14C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten  responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d’un material resistent per a  conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al  procés d’abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
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- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 
excepte  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros 
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte 
a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural 
contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu  no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d’aigua:  ± 3% 
- Contingut d’additius:  ± 5% 
- Contingut d’addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d’acord amb l’ annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a 
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la 
dosificació de ciment, la consistència i la mida mà xima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d’additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i  addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d’ús del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó  amb 
la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació  quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s’ha d’acceptar  el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0710150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat  porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues 
minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció  química, poden presentar-se en 
forma d’un o més components. 
S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D’adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals : 
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- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1324 ):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals : 
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d’unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual  al valor que figura especificat 
 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d’us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 
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- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la  intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
 - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos per a la construcció:   
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
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- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla  
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d’aplicació 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 
especificades (concepte de prestació):   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta):   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d’unió (adhesió) 
- Absorció d’aigua 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
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OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior 
al 90 % del previst en el projecte. 
 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0G1UM74. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.). 
Les pedres considerades són: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 
cavitats provinents de restes orgànics. 
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de 
ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir 
les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), 
amplada ( b) i gruix (d). 
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 
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En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, 
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels 
materials afegits. 
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341. 
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 
 
PEDRA DE GRES: 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 
de quars i materials aglomerants diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 
 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari 
constituïda bàsicament per carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 
bàsicament per quars, feldespat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 
 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els 
següents:  
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Resistència a l'abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies: 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm 
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
      - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
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          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057  
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12mm. 
Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments i escales i per a plaquetes 
són els següents: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de 
complir la norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat:  (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir 
la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
Toleràncies: 
Toleràncies per peces amb gruix >12mm 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són 
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15% 
 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
Els requisits per a la pedra natural per a revestiments murals és el següent: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l'aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
Toleràncies: 
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- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30     10% 
     -30<E<=80     ±3 mm 
     -E>80      ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són 
aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges 
del passador): 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la longitud o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ±1mm (mesurat des la cara exposada) 
     - Profunditat del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 
metàl.lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats 
 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatories) 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Resistència a la flexió 
     - Resistència a l'abrasió 
     - Resistència al lliscament 
     - Absorció d'aigua 
     - Tractament químic superficial 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: 
     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1341 
     - L'ús previst i la descripció de la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - La resistència a flexió 
     - La resistència al lliscament (si procedeix) 
     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
     - La durabilitat 
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     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057  
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:   
-  Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
         - Densitat aparent 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern: 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Resistència a les gelades 
          - Resistència al xoc tèrmic 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:   
-  Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Plaques per a ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l'ancoratge 
          - Permeabilitat al vapor d'aigua 
         - Densitat aparent 
     - Plaques per a ús exterior: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l'ancoratge 
          - Resistència al glaç / desglaç 
          - Permeabilitat al vapor d'aigua 
          - Resistència al xoc tèrmic 
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         - Densitat aparent 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. 
Requisitos. 
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 
 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B1411111,B1462242,B142AC60,B1421110,B1433115,B1441201,B1455710,B1461122,B1481131,B1485800. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
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La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
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Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
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factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d' encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d' obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
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- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
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PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B1532581,B153A9F1,B15A0015,B15B0001,B15Z1Z02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
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una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes 
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles 
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fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC 
en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a 
l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que 
siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
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- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera 
d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que 
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de 
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb 
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS 
B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B6AA2111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B961VBG2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció  transversal adequada a les superficies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
 - Pedra de marès 
 S’han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
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     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació  admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 
del 2% del valor declarat 
 - Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han 
de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 
  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació  com 
a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B981U115. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció  transversal adequada a les superficies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
 - Pedra de marès 
 S’han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
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     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació  admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 
del 2% del valor declarat 
 - Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han 
de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 
  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació  com 
a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
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- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS 
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B99ZZ051. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escossell. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escosell 
- Tapa d'escossell de dues peces d'engraellat d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escossell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escosell de quatre peces de ferro colat, mecanitzades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Toleràncies: 
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm 
 
BASTIMENT: 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES D'ENGRAELLAT D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de platines i un bastiment perimetral amb un 
acabat tipus engraellat. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Dimensions de la quadrícula formada amb les platines:  30 x 30 mm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Platines del bastiment:  25 x 2 mm 
Platines de l'engraellat:  12 x 2 mm 
Platines portants de la quadrícula:  25 x 2 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
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TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha de estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i 
platina de reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Gruix:  >= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Resistència a la tracció:  >= 160 N/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 550 N/mm2 
Resistència a la flexió:  >= 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9E13200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
 - Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
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En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions),  
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,  
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la 
següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l’ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
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Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
-  Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d’aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció  del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà  dels resultats de 
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 
 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9F11005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
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El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm  
LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
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Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles 
i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
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     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori  
 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9H112P1,B9H11B51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, 
eventualment, el pols mineral d'aportació ), la qual posada en obra es realitza a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius. 
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un cont ingut 
elevat en buits, per a us en capes de rodadura de 4 a 5 cm 
- Mesc la bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat 
granulomè trica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes 
amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 
- Mescla bituminosa discontinua  tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una 
discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els t amisos inferiors del granulat gros, un 
contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar en 
capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'e star 
carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Ll igant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
      - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
     - BC: Betum de pavimentació  modificat amb cautxú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició  de cautxú segons UNE-EN 14023 
 - En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 
especificats. 
 - En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, 
el lligant ha de complir amb l' especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en 
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació , el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 
13108-1 
 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions 
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els segü ents: 
     - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
     - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb mé s del 10% en massa sobre el total de 
la mescla, d' asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de 
complir amb l'especificat en l' apartat 4.2.3. de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, 
de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions 
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
 - La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
 - En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria mà xima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s'ha d' expressar en percentatge en massa del granulat 
total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la 
mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, 
s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que 
passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una 
aproximació del 0,1% 
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sè 
rie 2 segons la  norma UNE-EN 13043. 
      - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels 
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 
0,063 mm. 
Els requisits de l' envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per 
un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins 
compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de 
la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar 
dels següents: 
- Mescles discontinues: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
- Mescles tipus SMA: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm 
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          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 
- Mescles drenants: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 16 mm, 20 mm 
         - El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  
1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 
     La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l' envoltant de 
granulometria, els límits globals de la qual s'especifiquen el les taules 1 i 2 de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 
13108-7 en mescles drenants. 
     Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels 
següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043 ): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats  en la taula 1 o 2 de la 
UNE-EN 13108-1 
- Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mí nim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 3 de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de la UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de 
la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
     -  Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 13108-
1. 
     -  El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels 
granulats fins 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mí nim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN 13108-
2 en mescles discontinues,  de les taules 5 i 6 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de 
la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o  
superior al corresponent a la categoria de escorriment del lligant - material máxim 
escorregut, segons l'especificat en la taula 9 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l'aigu a (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l' especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, en la taula 10 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA  i en la taula 8 de la 
UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 
      - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 
segons l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1. 
      - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
     -  Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 
      - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports  (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 10 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistè ncia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en 
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alguna  de les categories especificades en la taula 9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, en la taula 15 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA  i de la taula 11 de la 
UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
      - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 
temperatura màxima de la mescla declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit 
superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt 
de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes 
temperatures han d'estar declarades per el fabricant. 
- Caracterí stiques de la mescla amb especificació empírica: 
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
      - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-
1 
     -  Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 13 de la UNE-EN 
13108-1 
     -  Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu 
      - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el 
fabricant han de complir l'especificat en l'article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de 
la categoria del material. 
     -  Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades en les taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats  en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser igual o superior al  corresponent a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 20 de la UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la  taula 21 de la UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els 
valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 13108-1. 
      - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-
20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxims corresponents a 
la classificació  del material en alguna de les categories especificades en la taula 24 de la 
UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de 
complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.  
MESCLES CONTINUES: 
La designació  del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
 MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El  contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot 
superar el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul  dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistè ncia a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor 
de la deformació per a 1 milió de cicles) 
MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
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El  codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del  granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser igual 
o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 8 de 
la UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els lí mits següents. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: 
     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant. 
MESCLES DISCONTINUAS SMA: 
El codi de designació de la mescla s' ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-5. 
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat per el fabricant ha 
de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en 
la taula 13 de la UNE-EN 13108-5. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s' aplica a l'entrega: 
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant. 
 MESCLES DRENANTS: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador  i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  <= 10% en massa 
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser com a mí nim el corresponent a la categoria del producte segons 
l'especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7 
- Pè rdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a 
màxim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 9 de la 
UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser com 
a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 10 de la 
UNE-EN 13108 -7 
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser el corresponent a la  classificació del material en alguna de les 
categories especificades en la taula 12 de la UNE-EN 13108-7. 
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- Temperatura de la mescla en betum de penetració  (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:  
     - Grau 35/50:  150 a 180ºC 
     - Grau 50/70:  140 a 175ºC 
     - Grau 70/100:  140 a 170ºC 
     - Grau 160/220:  130 a 160ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant. 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
S' han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 
3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa intermèdia o 
base 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16 
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball. 
 El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits 
en la taula 542.1 del PG 3. 
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base 
i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles 
que tinguin deformacions plàstiques. 
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció 
i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicional s, es garanteixi el 
comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el lligant bituminós dels 
especificats en l'article 212 del PG 3. 
 Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als 
granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 
mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de 
granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d' algun dels tamisos fixats 
en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb 
una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació  
del 0,1%. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació  als 
granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 
mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció  del tipus de granulometria de 
la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 
del PG-3 per les mescles discontinues i les mescles poroses. En el cas de les mescles tipus 
SMA els valors han d' estar inclosos dins dels tamisos fixats en aquest plec. El valor s'ha 
d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del 
tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%. 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBB11Z02,BBBAC005,BBBAC013,BBBZ1Z08,BBBA1511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un 
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senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un 
senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors 
i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual 
està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb 
la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) 
en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints 
d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s’ han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBM1BEB2,BBM12602,BBM1AHA2,BBM11102,BBM1M000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
 S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
 - Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa  d'alumini o acer 
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina 
reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà 
de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del 
"Reglamento de Circulación”. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 
utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 
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Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 
135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
 Gruix de la placa:  1,8 mm 
 Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
 Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a 
la norma UNE 135 331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació  es 
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 
posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor 
que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de 
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reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb 
una intensitat lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però 
en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 
A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
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PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 
acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes 
mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü ents 
comprovacions: 
- Inspecció  visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels 
certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 
subministrades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de 
qualitat del fabricant. 
L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al pla 
de mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) 
de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 
control definides. 
 
 
BBM2 - BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBM2BBA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
 - De seguretat flexible de doble ona 
 - Tipus New Jersey 
 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig 
incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el 
projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha 
de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
 Tipus d'acer:  S275JR 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
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El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació  complerta 
de les empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els 
documents acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas. 
Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació  del fabricant. Aquest 
haurà d’acompanyar el subministrament de la barrera amb el corresponent certificat de qualitat 
on es garanteixi el compliment de les condicions especificades en el plec. 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent 
per un procés d'immersió contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE 37508. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser 
el que s'especifica a l projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 
Desenvolupament del perfil: 473 mm 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
 Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una cà rrega 
situada al mig del buit i sobre 8 cm2 de superfície): 
- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 
     - Per a una càrrega de 680 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 900 kg:  <= 140 mm 
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 
     - Per a una càrrega de 550 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 720 kg:  <= 140 mm 
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 
Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les 
mateixes característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han 
de ser del tipus S235JR (UNE-EN 10025-2). 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un 
procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres 
rígides. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció 
de les classes d'exposició. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions 
fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 
135111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
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La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten 
sistemes d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
 El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser 
del tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. L’ús de 
ciment d’altres tipus requereix una justificació especial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’ adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de 
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que 
tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, 
sulfurs o sulfits. Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
 - Recobriment armadures:  - 0 cm 
 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 
 - Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant 
de les peces, com ara homologació del producte, autorització d’ú s, aplicacions realitzades, 
etc. 
- Controls de fabricació: 
     - La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació 
de l’inici de la campanya de fabricació, per tal d’enviar, si correspon, un inspector a 
fàbrica. 
     - L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren 
les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs 
d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s’han de realitzar els controls 
següents: 
          - Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de 
fabricació i d’ autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 
          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial è 
mfasi respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements 
acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació 
i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de 
que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 
          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la 
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què  han estat sotmesos 
els materials corresponents i les peces del lot. 
          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels 
controls. 
          - Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i 
càrrega de les peces. 
     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i 
comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra: 
      - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de 
la Directiva 89/106/CEE. 
          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les 
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 
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          - Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara 
l’entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques 
mecàniques, geomè triques i altres que justifiquin l’adequació del producte a les exigències 
del plec de condicions. 
          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o 
imperfeccions, etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 
fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents controls sobre 
peces escollides al atzar: 
     - Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils (pes 
teòric peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i 
incloent el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents al 
lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d’adherència conforme UNE 37501 i de recobriment 
conforme UNE EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del lot (5 
mesures en cada peça) 
 - Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls 
sobre peces escollides al atzar: 
     - Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 
determinació). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de 
galvanitzar. El control de l’alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà 
realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN BARRERES I SEMIBARRERES 
TIPUS NEW JERSEY: 
No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec 
de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i 
identificacions corresponents. 
Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb 
les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte 
que regula l’execució de les obres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils 
resulta superior al valor de referència i, a mé s, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 
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En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig (analitzar mé s 
peces), acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior. 
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia han de ser conformes 
a les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del 
galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se 
per sobre del 95% de dita especificació. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una 
peç a, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà dita peça i s’ampliarà el 
control fins a un total de 25 peces per lot. En cas d’observar noves deficiències, es passarà  
a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot. 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBMZSU01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
 - Captallums per a barreres de seguretat 
 - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS: 
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons la norma 
UNE-EN ISO 1461. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà  de cargols o 
abraçadores. 
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 
 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment 
de galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d’elements de 
fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461  en el cas de pals i altres elements. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 
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Puresa del zinc:  >= 99% 
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les 
condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil 
laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport 
de senyalització vertical. 
 Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 
135314. 
Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 

����������������������������������� 
�Gruix � Allargament mínim (%)    � 
� (mm) ���������������������������� 
�      �Longitudinal�Transversal  � 
����������������������������������� 
� <=40 �     26     �     24      � 
����������������������������������� 
� > 40 �     25     �     23      � 
� <=65 �            �             � 
����������������������������������� 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a 
barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en 
la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície 
resistent a l’abrasió 
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Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de 
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a 
l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de 
tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-
1. 
El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la 
seguretat de la circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o 
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als 
elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom 
del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i 
s’han de comprovar segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
 Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, segons 
UNE-EN 10025. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de 
característiques similars als normalitzats.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 
24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols:  Pas mètric 
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera:  M16 
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en 
calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
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Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 
l'element de fixació i  el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu 
suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 
fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es 
realitzaran els següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de 
ruptura (UNE-EN 10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)  
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’ obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BDDZU000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d’acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el 
pou de registre 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
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BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
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Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
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Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de 
servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible 
entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 
seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
*UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
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*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro 
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BHM1RE001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 
m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 
40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents 
normes, i ser adequat  per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d’acer:  material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el 
tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d’acer acabat en calent:  material d’acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d’acer conformat en fred:  material d’acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d’acer inoxidable:  material d’acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 

������������������������������������������������������������� 
�Dimensions (mm) �        300x300x6          �  400x400x10  � 
������������������������������������������������������������� 
�Alçària (m)     � 2,5  �  4   �  5   �  6   �  8   �  10   � 
������������������������������������������������������������� 

Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-
EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 
40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 
- Llargària: 
     - columnes d’alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
     - columnes d’alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 
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     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la 
circumferència mesurada 
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon 
- Dimensions de l’acoblament: 
     - llargària:  ± 2 mm 
     - diàmetre: 
          - fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió: 
     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel centre 
de la porta 
     - columna amb placa d’ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista 
de la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge):  <1º entre l’eix de la columna i l’eix 
perpendicular al pla de la placa 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Les columnes han d’anar marcades,  de manera clara i duradera, amb la següent informació com a 
mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L’any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Han de portar el marcatge CE de  conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a àrees de circulació:   
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d’identificació de l’organisme notificat 
- El nom o la marca d’identificació del fabricant 
- L’adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
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- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 
     - Prestacions davant de l’impacte de vehicles 
     - Durabilitat 
 
 
BHM1RE - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BHM1RE001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 
m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 
40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents 
normes, i ser adequat  per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d’acer:  material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el 
tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d’acer acabat en calent:  material d’acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d’acer conformat en fred:  material d’acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d’acer inoxidable:  material d’acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 

������������������������������������������������������������� 
�Dimensions (mm) �        300x300x6          �  400x400x10  � 
������������������������������������������������������������� 
�Alçària (m)     � 2,5  �  4   �  5   �  6   �  8   �  10   � 
������������������������������������������������������������� 

Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-
EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 
40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 
- Llargària: 
     - columnes d’alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
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     - columnes d’alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 
     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la 
circumferència mesurada 
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon 
- Dimensions de l’acoblament: 
     - llargària:  ± 2 mm 
     - diàmetre: 
          - fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió: 
     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel centre 
de la porta 
     - columna amb placa d’ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista 
de la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge):  <1º entre l’eix de la columna i l’eix 
perpendicular al pla de la placa 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Les columnes han d’anar marcades,  de manera clara i duradera, amb la següent informació com a 
mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L’any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Han de portar el marcatge CE de  conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a àrees de circulació:   
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d’identificació de l’organisme notificat 
- El nom o la marca d’identificació del fabricant 
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- L’adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 
     - Prestacions davant de l’impacte de vehicles 
     - Durabilitat 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS D'INCENDIS 
BM31 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM31161J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per 
l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a 
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o 
igual a 20 kg. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un 
tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de 
control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que 
l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 
l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y 
adición de un nuevo artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento 
de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendios. 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ2131U0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de 
tub. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de 
planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. 
Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a 
bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç 
superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària:  50 cm 
Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BQ4 - PILONES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ423211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
 Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva 
instal·lació. 
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de 
retracció. Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes 
de regulació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats i protegits. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que incompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS 
SUPERFICIALS 
BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR341150,BR341110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
 - Bioactivador microbià 
 BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una 
matriu orgànica de turba negre. 
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22% 
 Contingut de microorganismes:  2800 milions/g 
 Contingut de matèria orgànica:  30% 
 Grandària màxima:  2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats. 
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 
d'humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
 - Estat físic 
 - Composició química 
 - Solubilitat 
 - Reacció 
 - Riquesa 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com 
s’indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, 
dels documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, 
amb la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
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     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques. 
 
 
BR4 - ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR43362C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que 
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. 
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts.  
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Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 
intacte, compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat.  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc.  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la 
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, 
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors 
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies 
utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, 
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el 
valor o la qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior 
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de 
l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria 
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.  
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El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i 
gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de 
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte 
amb el terra.  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser 
inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del 
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es 
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Calidad general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Palmeras.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
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* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Arbustos.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Trepadoras.  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Siembras y céspedes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 - GRANULATS 
D039 - SORRES-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0391311. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li 
l'aigua una vegada estès. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al 
projecte o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D060M0B2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
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- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0701641,D0701821. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
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La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat 
del fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE  EN 1015-11). 
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2192C05,F2193A05,F2194JL5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element 
que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
F21C - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F21CS001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
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- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
 
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F21DQG04,F21DQD01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecà nics. 
 S'han considerat els elements següents: 
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- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 
de la DT. 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2R54269,F2R54MET. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu 
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
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- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
 
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2RA61H0,F2RA63G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
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S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9365H21. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
 - Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
 Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i 
estesa i vibració mecànica la col·locació  del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
 - Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
 - 7 dies en temps humit 
 La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F961S005,F961VBG2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o  de formigó col·locades sobre base de formigó 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 VORADA DE PLANXA D’ACER: 
La vorada col· locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada 
a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
Abans de començar els treballs es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
F97 - RIGOLES 
F978 - RIGOLES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9787G41. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Execució dels junts 
- Protecció del formigó fresc i cura 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA DE FORMIGÓ: 
La rigola ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes. 
L'acabat ha de ser remolinat. 
La secció de la rigola no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08 . 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es 
produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i 
les indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
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* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F981U120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la 
DF. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’ estar enrasat amb la rigola per la part 
baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d’ estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del 
conjunt. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó , ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit 
de formigó, a tota l’amplària de les peces. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ: 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix. 
CAPÇAL PER A GUAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
F99 - ESCOSSELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F991Z051. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'escossells per a voreres. 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
     - Xapa d’acer galvanitzat 
     - Xapa d’acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escossell 
En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
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- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica 
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 
quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de 
quedar ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escossell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
ESCOSSELL DE XAPA D’ACER: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada 
en la DT 
La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no 
ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 
La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9E13200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
panot. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació  segons les instruccions de 
la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9F51005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
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- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials.  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
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El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de 
millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota 
la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors 
als vehicles auxiliars de l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9H112P1,F9H11B51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant 
hidrocarbonat, granulats (inclòs  el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment 
additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d’ambient. 
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 Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son les combinació 
d’ un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de 
granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral  i 
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per 
una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a 
la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, 
tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. 
S’han considerat per a l’ us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix. 
- Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada 
en els tamisos inferiors del granulat gros. S’han considerat dos tipus; un amb la mida màxima 
nominal del fus granulomètric de 8 mm i l’altre d’11 mm. Es consideren per a us en capes de 
rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
 La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 
als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
 La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser 
igual o superior a la densitat de referència.  
El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del 
PG-3, ha de ser igua l o superior al percentatge de forats de referència 
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del 
PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència. 
L’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en 
l’apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 
L'Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en 
l'apartat 543.9.4 del PG-3   ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3. 
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm 
 Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa: 
     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d’entrar en 
servei la capa) 
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en 
servei la capa): 
     - Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 
     - Mescles tipus BBTM A:  65% 
Toleràncies d'execució: 
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser 
inferior a  98% de la densitat de referència 
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- Percentatge de forats: 
     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
     - Mescla tipus PA: ± 2% 
- Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors al teòrics 
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la 
DT, o en el seu defecte, el que resulti de l’aplicació de la dotació mitja que s’especifica en 
el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al seu cas, entre 
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb  vent intens, desprès de gelades 
o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels 
resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 
 Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en 
taulers d'estructures, la DF ha de p oder augmentar aquests límits, en funció dels resultats 
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir 
l’indicat en les taules 510.6,  513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha 
d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que ha de complir l’especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG-3. 
 La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3.  Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un 
reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l’article 531 del PG- 3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d’Obra. 
 Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar 
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 
instruccions del Director d'Obra. 
S’ha de comprovar  que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la 
capacitat d’unió  amb la mescla. 
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3. 
L' equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’ 
estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
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A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit T00 a T1 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categori es de trànsit T00 a T2 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la segü ent 
mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s’ha d’executar un junt longitudinal.  
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop  compactada, 
s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades. 
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en 
categories de trà nsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible 
tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment. 
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de regular 
de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció 
transversal indicada  a la DT amb les toleràncies previstes. 
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora 
a la producció  de la central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de 
parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora 
i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fó rmula de treball per a l’inici de 
compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
 On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. 
S’ ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa 
uniforme i d’un gruix  tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3. 
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3. 
La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la 
màxima prescrita en la fó rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla 
estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita 
en la fó rmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que 
assoleixi la densitat especificada. 
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció  dels 
resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser 
superior a 6, s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima 
prescrita en la fórmula de treba ll i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; 
i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la 
fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que  es 
compleixi el pla aprovat. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins 
que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a 
recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que 
s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’ estesa de 
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
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sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els  elements de compactació estiguin 
nets i, si és precís, humits. 
 En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l’ estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència segons l’article 
531 del PG 3, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  
i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no 
fos superior al mí nim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s’han de separar més de 
5 m dels junts transversals de les franges d’estesa contigües. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització  de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 
En aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. S’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit  
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes  segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 
tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels 
assaigs de control de cada lot. 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l’amplària de cada capa d’ acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
No són d' abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d’ 
un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats per el contractista 
- La forma específica d’actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
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En l’execució d’una capa: 
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 
temperatura ambient, al descarregar en l’estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides mà ximes del granulat superiors, al 
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara 
al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 
següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de l’annex B de 
la UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig 
dels 4 ú ltims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior 
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per a 
compactació, com el valor mesurat dels ú ltims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de les 
provetes anteriors. 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de 
referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de 
forats obtinguts de les provetes anteriors. 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 
les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 
el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors 
- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
-  Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total dels compactadors 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons 
NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot 
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, 
considerant les condicions d’assaig de l’annex  B de la UNE-EN 13108-20 
 - Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de 
testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la  densitat aparent i el percentatge de 
forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a 
relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per 
diferència de pes del camió abans i desprè s de carregar-lo, per la superfície realment 
tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d’estar contrastada 
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 - En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats 
segons UNE-EN 12697-8 i  la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d’assaig 
que figuren en l’annex B de la UNE-EN 13108-20. 
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans 
d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En 
les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció 
definitiva de les obres, en tota la llargària de l’obra 
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de 
la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1,  abans de la posada en servei 
de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la 
posada en servei de la capa, en tota la llargà ria del lot 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j 
ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d’acceptació són les següents: 
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha 
de reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat.  
 Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada; no més de 2 mostres 
poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l’especificada, s’ ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència,  cal 
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha 
de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 
- La mitja  del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels 
valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats 
individuals que variïn de ls establerts en més de 3 punts percentuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l’especificada, s’ha de procedir de la 
manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en mé s de 4 punts percentuals, cal aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ ha de 
reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l’especificada i, a 
més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat 
de referència. 
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- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l’especificada, s’ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de 
referència , cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant 
fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de 
referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors 
especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats 
individuals que variïn dels establerts en mé s de 3 punts percentuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a la especificada, s’ha de procedir de la 
manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha de 
reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 
3 individus de la mostra assajada poden  presentar resultats individuals que baixin del 
prescrit en més d’un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si el gruix  mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat 
abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa 
mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi 
haguessin problemes de gàlib; 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no 
existissin pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix  
addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermèdies:  
          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de 
l’especificat abans, s’ha  de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha 
d’aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la 
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no 
existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa amb una penalització econòmica del 
10%.  
     - Per capes de rodadura: 
          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de rebutjar la capa, i 
el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o 
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o 
sobrecàrregues en estructures  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 
2  individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 95% del 
gruix especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de 
procedir de la següent manera, s’ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha 
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la. 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, es procedirà de la següent manera: 

  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Canvi de funcionalitat carrer progrés 
 
 
 
 

136 
  

     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud de l 
tram controlat o de la longitud total de l’obra per a capes de rodadura, s’ha d’estendre una 
nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 
     -  Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del 
tram controlat o de la longitud total de l’obra, s’han de corregir els defectes de regularitat 
superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats 
defectes s’ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació per la 
determinació de la regularitat superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb  
els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de 
mescla bituminosa, segons l’establert en l’apartat 542.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 
542.20a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 
Taula 542.20b 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l’abocador i estendre una nova capa a cà 
rrec del Contractista. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els 
valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla 
bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 
543.18a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 
Taula 543.18b 
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 
valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura  de la macrotextura superficial resulta 
inferior al 90% del valor previst, s’ha d’ estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista  
     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor  previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% 
 Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 
valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
inferio r al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l’ abocador i 
reposar la capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No 
més d’un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor en 
més de 5 unitats. 
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta 
inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s’ha d’estendre una nova capa a cà 
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rrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l’abocador i 
reposar la capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10% 
Resistè ncia al lliscament: 
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista. 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta 
superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10% 
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9J12X50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó amb 
producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 En el reg de cura:  
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir 
l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI  ha de ser de 1200 
g/m2 a calçades i vorals. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets 
una vegada aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT.  Ha de 
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar 
estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la 
necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en 
l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment la seva capacitat per 
aplicar la dotació  de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de 
repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de 
la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i com a dada 
orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de 
producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un 
equip portàtil. 
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, 
mecànicament. 
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no 
tractades. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 
considera necessari. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a 
l’aplicació del lligant, i 4h en cas d’estesa de l’àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i els 
vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 
L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h 
de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessà ria per a absorbir l’excés 
de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de 
matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies 
estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicions: 
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 % 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
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Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos 
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les 
capes bituminoses. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi 
de fer circular trànsit per sobre del reg. L’estesa es realitzarà per mitjans mecànics de 
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim 
de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de 
l’efecte de pas de un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.  
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o 
bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del 
lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
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Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS 
HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió 
i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades en 
el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de 
la prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits 
fixats. 
L’equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la 
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 
 
 
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9Z1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en 
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que 
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 

  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Canvi de funcionalitat carrer progrés 
 
 
 
 

142 
  

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 
a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 
de la EHE). 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 
69.5.2.4 de la EHE. 
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
la EHE) 
Llargà ria de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat 
en la taula  69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
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L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que 
l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FBB11251,FBB11111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
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 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 
cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
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-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FBB21811,FBB21201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
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Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FBBZSU01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte 
en el cas de pòrtics en que l’alçada mí nima ha de ser l’especificada com a gàlib a la DT o, 
en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius en el 
interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del 
galvanitzat. 
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La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol 
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al 
centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides 
d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la 
DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva 
secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 
10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat 
objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats 
amb carà cter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 
anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data 
d’instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
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Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 
5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de 
qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i s’ha 
de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord 
amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FD5JS009. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 
0,9 x Fck 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 
llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
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Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FDDZAHB5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació 
dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la 
paret i eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
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- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 
baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
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- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FQ213112. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FQ4 - PILONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FQ423211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 
- Fita de fosa  
- Pilona esfèrica de formigó  
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 
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Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui 
prò pia segons el seu disseny. 
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN  aplicats al 
centre de gravetat del mateix. 
Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta. 
L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produï t durant el 
procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
La mà quina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a 
la base de suport o al paviment. 
El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es 
puguin haver caigut dintre. 
Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no é s traient-lo i 
tornant a repetir el procés. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 
L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició  
desitjada. 
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en 
obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·loca ció, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
FR - JARDINERIA 
FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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FR43362C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de 
cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de 
terra i aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Calidad general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Arbustos.  
ENFILADISSES:  
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* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Trepadoras.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Palmeras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FR6P16C5,FR612232. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes 
- Palmàcies 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 
     - Amb l’arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 
     - En contenidor 
- Plantes de petit port: 
     - En alvèol forestal 
     - En test 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre,  arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
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     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
- Plantes de petit port: 
     - Comprovació  i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg 
ARBRES I ARBUSTS: 
 L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat  i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
original, per afavorir l’arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s’ ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l’espècie 
vegetal. 
No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaç ades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’inundació fins que el sòl quedi a capacitat 
de camp. 
L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 
pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
 Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes  del clot de plantació: 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
El reblert del clot de plantació s’ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossega r l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
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Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels que dant només les sanes i viables. 
 La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl· lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
La planta s’ha de col· locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 
estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 
procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 
No han de quedar bosses d’ aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació  ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Trabajos de plantación. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Técnicas de plantación de árboles. 
 
 
FS - SEGURETAT I SALUT 
FSE - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FSE1U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 
components acoblats a aquests.  
 S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
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- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària 
i 2,5 m de sortint, d'un braç , amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç  mural recte de planxa 
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat 
amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargà ria, 
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 
72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
 - Posició:  ± 50 mm 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 
mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
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S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G2194XL5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element 
que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G21B4001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecà 
nics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
- Desmuntatge de senyal de trànsit 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions 
d'ús. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i 
femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT  O ARRENCADA D’ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
panot. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació  segons les instruccions de 
la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant 
hidrocarbonat, granulats (inclòs  el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment 
additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d’ambient. 
 Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son les combinació 
d’ un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de 
granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral  i 
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per 
una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a 
la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, 
tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. 
S’han considerat per a l’ us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix. 
- Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada 
en els tamisos inferiors del granulat gros. S’han considerat dos tipus; un amb la mida màxima 
nominal del fus granulomètric de 8 mm i l’altre d’11 mm. Es consideren per a us en capes de 
rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
 La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 
als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
 La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser 
igual o superior a la densitat de referència.  
El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del 
PG-3, ha de ser igua l o superior al percentatge de forats de referència 
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del 
PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència. 
L’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en 
l’apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 
L'Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en 
l'apartat 543.9.4 del PG-3   ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3. 
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm 
 Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa: 
     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d’entrar en 
servei la capa) 
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en 
servei la capa): 
     - Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 
     - Mescles tipus BBTM A:  65% 
Toleràncies d'execució: 
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser 
inferior a  98% de la densitat de referència 
- Percentatge de forats: 
     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
     - Mescla tipus PA: ± 2% 
- Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors al teòrics 
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la 
DT, o en el seu defecte, el que resulti de l’aplicació de la dotació mitja que s’especifica en 
el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al seu cas, entre 
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb  vent intens, desprès de gelades 
o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels 
resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 
 Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en 
taulers d'estructures, la DF ha de p oder augmentar aquests límits, en funció dels resultats 
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir 
l’indicat en les taules 510.6,  513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha 
d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que ha de complir l’especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG-3. 
 La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3.  Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un 
reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l’article 531 del PG- 3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d’Obra. 
 Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar 
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 
instruccions del Director d'Obra. 
S’ha de comprovar  que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la 
capacitat d’unió  amb la mescla. 
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3. 
L' equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’ 
estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit T00 a T1 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categori es de trànsit T00 a T2 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la segü ent 
mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s’ha d’executar un junt longitudinal.  
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop  compactada, 
s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades. 

  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Canvi de funcionalitat carrer progrés 
 
 
 
 

168 
  

En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en 
categories de trà nsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible 
tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment. 
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de regular 
de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció 
transversal indicada  a la DT amb les toleràncies previstes. 
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora 
a la producció  de la central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de 
parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora 
i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fó rmula de treball per a l’inici de 
compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
 On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. 
S’ ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa 
uniforme i d’un gruix  tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3. 
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3. 
La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la 
màxima prescrita en la fó rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla 
estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita 
en la fó rmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que 
assoleixi la densitat especificada. 
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció  dels 
resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser 
superior a 6, s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima 
prescrita en la fórmula de treba ll i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; 
i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la 
fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que  es 
compleixi el pla aprovat. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins 
que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a 
recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que 
s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’ estesa de 
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els  elements de compactació estiguin 
nets i, si és precís, humits. 
 En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l’ estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència segons l’article 
531 del PG 3, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  
i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no 
fos superior al mí nim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
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d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s’han de separar més de 
5 m dels junts transversals de les franges d’estesa contigües. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització  de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 
En aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. S’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit  
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes  segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 
tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels 
assaigs de control de cada lot. 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l’amplària de cada capa d’ acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
No són d' abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d’ 
un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats per el contractista 
- La forma específica d’actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l’execució d’una capa: 
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 
temperatura ambient, al descarregar en l’estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides mà ximes del granulat superiors, al 
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara 
al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 
següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
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- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de l’annex B de 
la UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig 
dels 4 ú ltims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior 
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per a 
compactació, com el valor mesurat dels ú ltims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de les 
provetes anteriors. 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de 
referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de 
forats obtinguts de les provetes anteriors. 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 
les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 
el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors 
- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
-  Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total dels compactadors 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons 
NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot 
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, 
considerant les condicions d’assaig de l’annex  B de la UNE-EN 13108-20 
 - Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de 
testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la  densitat aparent i el percentatge de 
forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a 
relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per 
diferència de pes del camió abans i desprè s de carregar-lo, per la superfície realment 
tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d’estar contrastada 
 - En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats 
segons UNE-EN 12697-8 i  la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d’assaig 
que figuren en l’annex B de la UNE-EN 13108-20. 
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans 
d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En 
les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció 
definitiva de les obres, en tota la llargària de l’obra 
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de 
la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1,  abans de la posada en servei 
de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la 
posada en servei de la capa, en tota la llargà ria del lot 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j 
ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.  
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Les condicions d’acceptació són les següents: 
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha 
de reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat.  
 Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada; no més de 2 mostres 
poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l’especificada, s’ ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència,  cal 
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha 
de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 
- La mitja  del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels 
valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats 
individuals que variïn de ls establerts en més de 3 punts percentuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l’especificada, s’ha de procedir de la 
manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en mé s de 4 punts percentuals, cal aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ ha de 
reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l’especificada i, a 
més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat 
de referència. 
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l’especificada, s’ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de 
referència , cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant 
fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de 
referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors 
especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats 
individuals que variïn dels establerts en mé s de 3 punts percentuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a la especificada, s’ha de procedir de la 
manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha de 
reposar a càrrec del Contractista; 
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     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 
3 individus de la mostra assajada poden  presentar resultats individuals que baixin del 
prescrit en més d’un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si el gruix  mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat 
abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa 
mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi 
haguessin problemes de gàlib; 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no 
existissin pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix  
addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermèdies:  
          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de 
l’especificat abans, s’ha  de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha 
d’aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la 
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no 
existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa amb una penalització econòmica del 
10%.  
     - Per capes de rodadura: 
          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de rebutjar la capa, i 
el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o 
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o 
sobrecàrregues en estructures  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 
2  individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 95% del 
gruix especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de 
procedir de la següent manera, s’ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha 
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la. 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, es procedirà de la següent manera: 
     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud de l 
tram controlat o de la longitud total de l’obra per a capes de rodadura, s’ha d’estendre una 
nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 
     -  Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del 
tram controlat o de la longitud total de l’obra, s’han de corregir els defectes de regularitat 
superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats 
defectes s’ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació per la 
determinació de la regularitat superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb  
els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de 
mescla bituminosa, segons l’establert en l’apartat 542.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 
542.20a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 
Taula 542.20b 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l’abocador i estendre una nova capa a cà 
rrec del Contractista. 
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- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els 
valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla 
bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 
543.18a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 
Taula 543.18b 
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 
valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura  de la macrotextura superficial resulta 
inferior al 90% del valor previst, s’ha d’ estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista  
     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor  previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% 
 Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 
valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
inferio r al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l’ abocador i 
reposar la capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No 
més d’un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor en 
més de 5 unitats. 
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta 
inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s’ha d’estendre una nova capa a cà 
rrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l’abocador i 
reposar la capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10% 
Resistè ncia al lliscament: 
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista. 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta 
superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10% 
 
 
G9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Canvi de funcionalitat carrer progrés 
 
 
 
 

174 
  

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó amb 
producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de penetració 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 En el reg de cura:  
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir 
l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 
La dosificació de l’emulsió  bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser 
de 1200 g/m2 a calçades i vorals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets 
una vegada aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT.  Ha de 
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar 
estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la 
necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en 
l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment la seva capacitat per 
aplicar la dotació  de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de 
repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de 
la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i com a dada 
orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de 
producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
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En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un 
equip portàtil. 
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, 
mecànicament. 
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no 
tractades. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 
considera necessari. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a 
l’aplicació del lligant, i 4h en cas d’estesa de l’àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i els 
vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 
L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h 
de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessà ria per a absorbir l’excés 
de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de 
matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies 
estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicions: 
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 % 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos 
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les 
capes bituminoses. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi 
de fer circular trànsit per sobre del reg. L’estesa es realitzarà per mitjans mecànics de 
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim 
de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de 
l’efecte de pas de un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.  
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o 
bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del 
lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS 
HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió 
i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades en 
el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de 
la prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits 
fixats. 
L’equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la 
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 
 
 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
GBA3 - MARQUES SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GBA31111. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura ................................................ 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ....................................................... ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes .............................. - 0% 
  ........................................................................ + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre .................................. 480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) ......................... 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) .............................. >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
          - 30 dies ........................................... >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies .......................................... >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies .......................................... >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc ............................................. >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós ................................... >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó .................................. >= 0,40 
     - Color groc ...................................................... >= 0,20 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No se iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Canvi de funcionalitat carrer progrés 
 
 
 
 

178 
  

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El 
primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 

Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
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Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales." 
* UNE_EN 1436 1998 "Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada." 
 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
H1411111,H1462242,H142AC60,H1421110,H1433115,H1441201,H1455710,H1461122,H1481131,H1485800. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
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- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 
runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres 
mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior). 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 

  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Canvi de funcionalitat carrer progrés 
 
 
 
 

182 
  

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb 
la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), 
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant 
la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
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- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d'intoxicació per gas o de insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's 
pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 
de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics 
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional". 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d'obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d'estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
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Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d'aquestes. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 
     - Manipulació de vidre pla 
     - Treballs de rajat de sorra 
     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el 
cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
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PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
H1522111,H1532581,H153A9F1,H15A2015,H15B1001,H15Z1Z02,H15Z2011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers 
de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 
seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
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Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 150 kp/m. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
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Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 
 
 
H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES 
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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H6AA2111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HB2C1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha 
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
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Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament 
aprovades per la DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb 
la suficient antelació , a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament 
del trànsit. 
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col·locades. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d’execució. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’ 
acabat, segons l’article 100. de la norma EHE-08. 
 - Assaigs d’informació complementaria: 
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     - De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la EHE-08, en les que els 
materials i l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
          - Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus 
d’estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
          - Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la 
mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions 
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats.  
          - Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  
de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d’informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement 
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l’element. 
 
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HBB11Z02,HBBAC005,HBBAC013,HBBZ1Z08,HBBA1511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 
el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
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pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la 
carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
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Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
HM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS 
HM3 - EXTINTORS D'INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HM31161J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
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M - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 
M2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
M21 - DEMOLICIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
M219UF63,M21BU510. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d’estar fora de servei. 
Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar. 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats 
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 
muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a  desmuntar (grues, 
cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element 
elèctric, l’ extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
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En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra 
sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D’ENLLUMENAT: 
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 
amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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MEMÒRIA 

1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 
 

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut al treball és establir, durant l’execució de l’obra objecte del 

contracte, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els 

derivats dels treballs de conservació, entreteniment i manteniment que es realitzin durant el temps de 

garantia, a l’hora que es defineixen els locals preceptius d’higiene i benestar dels treballadors. 

Serveix per a donar les directrius bàsiques al contractista per a portar a terme la seva obligació de redacció 

d’un Pla de Seguretat i Salut al qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi 

sistema d’execució, les previsions compreses en aquest Estudi. Per això els errors u omissions que poguessin 

existir al mateix, mai podran ser reclamades pel contractista. 

Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, sota la coordinació del 

“Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra”. 

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret 1627/1997, de  

24 d’octubre (B.O.E. nº 256 de 25 d’octubre de 1997), pel qual s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un 

Estudi de Seguretat i Salut al treball als projectes d’edificació i obres públiques. 

D’acord amb el citat articulat el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa i abans de l’inici dels 

treballs, al “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra”, mantinguin-se desprès 

de l’aprovació una còpia a la seva disposició a l’obra. Altra còpia es remetrà al Comitè de Seguretat i Salut i, al 

seu defecte, als representants dels treballadors. Serà document d’obligada presentació enfront l’autoritat 

laboral encarregada de concedir l’obertura del centre de treball i estarà també a disposició permanent de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Salut per a 

la realització de les seves funcions. 

L’objecte de l’Estudi és el següent, 

• Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 

• Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims. 

• Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del personal. 

• Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 

• Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 

• Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i segur de la maquinària 

que se li encomanen. 

• Fixar les mides de renovació de l’aire i d’evacuació de les aigües que es precisen. 

• Assegurar els primers auxilis i el trasllat dels ferits als centres mèdics corresponents. 

• Regular la creació dels Òrgans de Seguretat i Salut a l’obra. 

Igualment s’implanta l’obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat que l’esmentat Reial 

Decret 1627/1997 li concedeix, essent el “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de 

l’obra” l’encarregat d’enviar les còpies de les anotacions que s’hi escriguin als diferents destinataris. Es 

responsabilitat del contractista l’execució correcta de les actuacions preventives fixades al Pla responent 

solidàriament de les conseqüències que es derivin de la no consideració de les mesures previstes per part 

dels subcontractistes o similars, respecte a les inobservances que foren a ells imputables. 

Tant el “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” com la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social podran comprovar en qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures 

previstes al Pla. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

 

2.1. Descripció de l'obra 

Les obres a realitzar són les corresponents al “Projecte de canvi de funcionalitat del C/Progrés de L’Hospitalet 

de Llobregat”, comprenen les següents activitats: 

- Enderrocs i desmuntatges. 

- Ferms i paviments. 

-  Afectació de serveis (clavegueram) . 

-Mobiliari urbà. 

- Senyalització. 

- Jardineria. 

 

2 
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A la Memòria del Projecte es descriu detalladament l’abast d’aquestes activitats, quedant perfectament 

definides als Plànols i les seves condicions d’execució en les especificacions contingudes en el document  del 

Plec de Condicions Tècniques del Projecte. 

 

2.2. Pressupost, termini d’execució i mà d'obra 
Pressupost 

El pressupost d’execució material d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és de 13.593,42 € (TRETZE MIL CINC-

CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS). 

 

Termini d’execució 

El termini per a l’execució de les obres projectades és de SET mesos (7). 

 

Personal previst 

Es preveu un nombre de persones màxim de 10 operaris. 

 

 

3. PRINCIPIS GENERALS 
 

De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, els principis de l’acció preventiva que es 

recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents activitats, 

• El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

• L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 

• El manteniment i el control previ i periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de 

l’obra, amb objecte de corregir els defectes que pugessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

• La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

• L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i runes. 

• L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 

diferents treballs o fases de treball. 

• La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i possibles treballadors autònoms. 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra 

o a prop del lloc de l’obra. 

 

 

4. RISCOS 
 

Relació no exhaustiva dels treballs que poden implicar riscos especials per a la seguretat i la salut dels 

treballadors, 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques. 

• Obres d’excavació, perforació i altres treballs que suposin moviment de terres. 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar estructures metàl·liques o elements prefabricats. 

 

4.1. Riscos professionals 

Riscos professionals de caràcter general més freqüents, 

• Empresonament per màquines i vehicles. 

• Enrotllament per màquines i vehicles. 

• Caigudes de persones a nivell. 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Caigudes de materials o d’eines. 

• Projeccions de partícules als ulls. 

• Contusions i torçades en peus i mans. 

• Ferides punxants en peus i mans. 

• Erosions i contusions en la manipulació de materials. 
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• Cremades. 

• Sobreesforços. 

• Pols i/o sorolls. 

• Intoxicacions. 

• Electrocucions. 

• Explosions imprevistes o incendi. 

 

4.2. Riscos de danys a tercers 

Els riscos de danys a tercers en l’execució dels treballs poden venir produïts per la circulació de terceres 

persones alienes a l’obra un cop iniciades les activitats. Per allò es considerarà zona de treball aquella on es 

desenvolupin màquines, equips i operaris treballant i zona de perill una franja de 25 m al voltant de la primera 

zona. 

Els riscos de danys a tercers poden ser els següents, 

• Caiguda al mateix nivell. 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Caiguda d’objectes i materials. 

• Projeccions de partícules i objectes. 

• Cops contra objectes mòbils. 

• Trepitjades sobre objectes. 

• Atropellaments. 

 

 

5. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 
 

Les obligacions previstes en el present article s’aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de l’obra 

o de l’activitat, les circumstàncies del treball o qualsevol risc previsible. 

 

5.1. Estabilitat i solidesa 

• Es controlarà de forma apropiada i segura l’estabilitat dels materials i equips i, en general, de tot element 

que en qualsevol desplaçament pogués afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

• L’accés a qualsevol superfície que no ofereixi una resistència suficient sols s’autoritzarà en cas de que es 

proporcionin equips o mitjans apropiats per a que el treball es realitzi de manera segura. 

 

5.2. Caigudes d’objectes 

• Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d’objectes o materials, per a allò s’utilitzaran, sempre 

que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva. 

• Quan sigui necessari, s’establiran passos coberts o s’impedirà l’accés a les zones perilloses. 

• Els materials d’aplec, equips i eines de treball es col·locaran o emmagatzemaran de forma que s’eviti el 

seu desplom, caiguda o bolcada. 

 

5.3. Caigudes d’altura 

• Els treballs en alçària sols podran efectuar-se, en principi, amb l’ajuda d’equips concebuts per a tal fi o 

utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com baranes, plataformes o xarxes de seguretat. 

• L’estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció es verificaran 

prèviament al seu ús, 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 altre 

circumstància. 

 

5.4. Instal·lacions, màquines i equips 

• Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en l’obra s’ajustaran a lo disposat en la seva normativa 

específica. 

 En tot cas i llevat de disposicions específiques de la normativa citada, les instal·lacions, màquines i equips 

compliran les condicions que s’assenyalen en els següents punts. 

• Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor, 
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1º Estaran ben dissenyades i construïdes, tenint en compte, així com sigui possible, els principis de 

l’ergonomia. 

2º Es mantindran en bon estat de funcionament. 

3º S’utilitzaran exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats. 

4º Es manejaran per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 

• Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i equips per al moviment de terres i la manipulació 

de materials rebran una formació especial. 

• Les maquinaries per a moviment de terres i manipulació de materials estaran equipades amb estructures 

concebudes per a protegir al conductor contra l’aixafament en cas de bolcada de la màquina i contra la 

caiguda d’objectes. 

 

5.5. Moviment de terres, excavacions, perforacions i treballs subterranis 

• Abans de començar els treballs de moviment de terres s’adoptaran les mesures necessàries per a 

localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i demés sistemes de distribució. 

• En les excavacions, perforacions i treballs subterranis es prendran les precaucions adequades, 

  1º Per a prevenir els riscos de sepultament per despreniment de terres, caigudes de persones, terres, 

materials o objectes, mitjançant sistemes d’estrebada, blindatge, calçat, talussos o altres mesures 

necessàries. 

  2º Per a prevenir la irrupció accidental d’aigua, mitjançant els sistemes o mesures adequades. 

  3º Per a 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. 

  4º Per a permetre que els treballadors puguin posar-se a estalvi en cas de que es produeixi un incendi, 

una irrupció d’aigua o la caiguda de materials. 

• Es preveuran vies segures per a entrar i sortir de l’excavació. 

• Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es mantindran allunyats de les 

excavacions o s’adoptaran les mesures adequades, en el seu cas, mitjançant la construcció de barreres 

per a evitar la seva caiguda en les mateixes o l’ensorrament del terreny. 

 

5.6. Estructures metàl·liques i elements prefabricades 

• Les estructures metàl·liques o prefabricades i el seus elements o els suports temporals i els 

estintolaments sol es podran muntar o desmuntar sota vigilància, control i direcció d’una persona 

competent. 

• Els suports temporals i els estintolaments es dissenyaran, calcularan, muntaran i mantindran de 

manera que puguin suportar sense risc les càrregues a que siguin sotmesos. 

• S’adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els perills derivats de la 

fragilitat o inestabilitat temporal de l’obra. 

 

5.7. Vies de circulació i zones perilloses 

• Les vies de circulació estaran situades, condicionades i preparades de manera que es puguin utilitzar 

fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l’ús al que se’ls hagi destinat i de forma que els treballadors 

emprats en les proximitats d’aquestes vies de circulació no corrin cap risc. 

• Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en 

les que es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d’acord amb el número de 

persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d’activitat. 

  Quan s’emprin mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància de seguretat 

suficient o mitjans de protecció adequats per a les demés persones que puguin estar presents en la 

zona. 

  Es senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment. 

• Les vies de circulació destinades als vehicles es situaran a una distància suficient dels passos de vianants 

i de les sortides d’emergència. 

 

5.8. Vies i sortides d’emergència 

• Les vies i sortides d’emergència romandran expedites i desembocaran lo més directament possible en 

una zona de seguretat. 

• En cas de perill, tots els llocs de treball s’hauran de poder evacuar ràpidament i en condicions de 

màxima seguretat per als treballadors. 
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• El número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència s’establiran en funció de 

l’ús, dels equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, així com del número màxim de persones que 

puguin estar present en ells. 

• Les vies i sortides específiques d’emergència es senyalitzaran conforme al Reial  

Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i 

salut al treball. Dita senyalització es fixarà en llocs clarament visibles i tindrà la resistència adequada. 

• Les vies i sortides d’emergència, així com les vies de circulació que donin accés a elles, no hauran 

d’estar obstruïdes per cap objecte, de forma que es puguin utilitzar en qualsevol moment sense traves. 

 

5.9. Instal·lacions de subministrament i repartiment d’energia 

• La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s’ajustarà a lo disposat en la seva normativa específica. 

  En tot cas i llevat de disposicions específiques de la normativa citada, dita instal·lació haurà de satisfer 

les condicions que s’assenyalen a continuació, 

• Les instal·lacions es plantejaran i utilitzaran de manera que no comportin perill d’incendi ni d’explosió i 

de forma que les persones quedin degudament protegides contra els riscos d’electrocució per contacte 

directe o indirecte. 

• L’elecció del material i dels dispositius de protecció tindran en compte el tipus i la potencia de l’energia 

subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a 

les instal·lacions. 

• Les instal·lacions existents abans del començament de l’obra estaran clarament localitzades, verificades 

i assenyalades. 

• Quan existeixin línies d’estesa elèctrica aèries que puguin afectar a la seguretat en l’obra serà necessari 

desviar-les fora del recinte de l’obra o deixar-les sense tensió. 

  Si això no fos possible, es col·locaran barreres o avisos per a que els vehicles i les instal·lacions es 

mantinguin allunyats de les mateixes. En el cas de que els vehicles de l’obra haguessin de circular sota 

l’estesa, s’utilitzarà una senyalització d’advertència i una protecció de delimitació d’altura. 

 

5.10. Il·luminació 

• Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l’obra disposaran de llum natural i tindran una 

il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui suficient la llum natural. En el seu 

cas, s’utilitzaran punts d’il·luminació portàtils amb protecció antixocs. 

• Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treballs i de les vies de circulació es col·locaran 

de tal manera que la il·luminació resultant no representi un risc d’accident per als treballadors. 

 

5.11. Detecció i lluita contra incendis 

• Es dotarà a l’obra d’un número suficient de dispositius i equips de lluita contra incendis. Aquests 

dispositius es verificaran i mantindran amb regularitat, realitzant, a intervals prefixats, proves i exercicis 

de simulació. 

• Els equips no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. Es senyalitzaran 

conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. Dita senyalització es 

fixarà en llocs clarament visibles i tindrà la resistència adequada. 

 

5.12. Exposició a riscos particulars 

• Els treballadors disposaran d’aire net en quantitat suficient tenint en compte els mètodes de treball i 

les càrregues físiques imposades. 

• Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors ni a factors externs nocius (per exemple, 

gasos, vapors, pols). 

• S’eliminarà amb rapidesa tot dipòsit de qualsevol tipus de brutícia que pogués comportar un risc 

immediat per a la salut dels treballadors per contaminació de l’aire que respiren. 

 

5.13. Factors atmosfèrics 

• Es protegirà als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la seva 

seguretat i salut. 

• La temperatura ha de ser l’adequada per a l’organisme humà durant el temps de treball, quan les 

circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de treball que s’apliquin i les càrregues 

físiques imposades als treballadors. 
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• La temperatura dels locals de descans, de les zones per al personal de guàrdia, dels serveis higiènics, 

dels menjadors i dels locals de primers auxilis es controlarà en funció de l’ús específic dels esmentats 

locals. 

 

5.14. Primers auxilis 

• Serà responsabilitat del contractista garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment 

per personal amb la suficient formació per a allò. Així mateix, haurà d’adoptar les mesures necessàries 

per a garantir l’evacuació, a fi de rebre cura mèdica, dels treballadors accidentats o afectats per una 

sobtada indisposició. 

• Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i materials de primers auxilis 

indispensables i tindran fàcil accés per a lliteres. Es senyalitzaran conforme al Reial Decret sobre 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 Una senyalització clarament visible indicarà la direcció i el número de telèfon del servei d’urgència. 

 

5.15. Serveis higiènics 

• En l’obra els treballadors disposaran d’aigua potable i, en el seu cas, d’una altre beguda apropiada no 

alcohòlica, en quantitat suficient, tant als locals que ocupin com a prop dels llocs de treball. 

• Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva disposició vestuaris 

adequats. Els vestuaris seran de fàcil accés, amb les dimensions suficients (amb un mínim de 2 m2 per 

persona) i disposaran de seients i instal·lacions que permetin a cada treballador posar a assecar la seva 

roba. 

  Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de poder disposar d’un espai per a 

col·locar la seva roba i els seus objectes personals sota clau. 

• Quan el tipus d’activitat o la salubritat lo requereixin, es posaran a disposició dels treballadors dutxes 

apropiades i en número suficient. Les dutxes disposaran d’aigua corrent, calent i freda. 

  Quan no siguin necessàries les dutxes, es col·locaran lavabos apropiats amb aigua corrent, calent si es 

precisa, a prop dels llocs de treball i dels vestuaris. 

• En les proximitats dels llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i de les dutxes o lavabos, 

existiran locals especials equipats amb un número suficient de retrets i de lavabos. 

• Els vestuaris, dutxes, lavabos i retrets estaran separats per a homes i dones, excepte que es prevegi una 

utilització per separat dels mateixos. 

  Per a la neteja i conservació d’aquests locals en condicions adequades, es destinarà un treballador amb 

la dedicació necessària. 

• En l’obra existiran instal·lacions específiques per a que els treballadors pugin menjar i, en el seu cas, per 

a preparar els seus dinars amb garanties de seguretat i salut (amb un mínim de 1,2 m2 per persona). 

 

5.16. Disposicions varies 

• Els accessos i tot el perímetre de l’obra es tancaran i senyalitzaran de manera visible i identificable, 

prohibint-ne el pas a l’obra de tota persona aliena a la mateixa. Per al compliment d’aquesta disposició 

es destinarà un treballador-vigilant amb la dedicació necessària. 

• Els treballs d’enderrocament, demolició o perforació que puguin suposar un perill per als treballadors 

s’estudiaran, planificaran i emprendran sota la supervisió d’una persona competent i es realitzaran 

adoptant les precaucions, mètodes i procediments apropiats. 

 

6. PREVENCIÓ DE RISCOS 
 

L’organització del treball es farà de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la màxima possible, tenint 

en compte les disposicions indicades en l’art. 1.5. 

 

6.1. Proteccions individuals 

Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents, 

• Casc de seguretat no metàl·lic, classe N, aïllant per a baixa tensió, per a tots els operaris, inclosos els 

visitants. 

• Botes de seguretat, classe III, per a tot el personal que manegui càrregues pesades. 

• Guants d’ús general, de cuiro i anti-tall per la manipulació de materials i objectes. 

• Ulleres contra impactes i anti-pols en totes les operacions en que poguessin produir-se despreniments de 

partícules. 
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• Protectors auditius. 

• Careta anti-pols i filtres. 

• Granotes, de color groc i viu. 

• Roba i botes d’aigua homologades. 

• Equip per a soldador, guants, maneguets, mandril, polaines, pantalla, etc. 

• Armilles reflectants per al personal de protecció. 

 

6.2. Proteccions col·lectives 

Senyalització general 

• Disc d’avís d’obra i senyals d’obligatorietat de l’ús de casc, cinturó de seguretat, caiguda a diferent nivell, 

maquinària pesada en moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 

• Entrada i sortida de materials. 

• Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc i prohibit aparcar. 

• Senyal informativa de localització de farmaciola i d’extintor. 

• Cinta de balisament. 

 

Instal·lació elèctrica 

• Conductors de protecció i piques de posta a terra. 

• Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per a enllumenat i de 300 mA per a força. 

• Pòrtics de protecció de línies elèctriques. 

 

Protecció contra incendis i explosions 

• Extintors portàtils del tipus o marca homologats. 

 

Proteccions específiques 

• Avisador acústic en màquines. 

• Escales i passarel·les independents per a l’accés del personal al tall. 

• Baranes de protecció. 

• Senyalització mitjançant cinta de balisament reflectant i senyals indicatives de risc de caiguda a diferent 

nivell. 

• Baranes rígides en el límit de les plataformes de treball. 

• Plataformes de treball amb un mínim de 60 cm d’ample. 

• Carro porta-ampolles. 

• Vàlvules antiretrocés en mànegues. 

Així com totes les disposicions indicades en l’art. 1.5. 

 

6.3. Prevenció de riscos de danys a tercers 

S’analitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa col·locant 

tancaments rígids, senyalització adequada i demés mesures necessàries. 

Pel acompliment d’aquesta disposició es destinarà durant tota l’obra un treballador-vigilant amb la dedicació 

que sigui precisa. 

 

7. SERVEI MÈDIC, RECONEIXEMENT I FARMACIOLA 
 

El contractista haurà de disposar d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat, segons el Reglament 

dels Serveis Mèdics d’Empresa, Ordre Ministerial del 21 de novembre de 1959. 

Tots els operaris que treballin a l’obra objecte d’aquest contracte hauran de passar un reconeixement mèdic 

previ a la seva admissió, que serà repetit en el període d’un any. 

La farmaciola es trobarà en un local net i adequat i estarà senyalitzada convenientment. La farmaciola 

romandrà  tancada, però no sota clau o cadenat per no dificultar l’accés al material d’urgència. La persona 

que ho atengui habitualment, a més a més dels coneixements mínims necessaris i de la seva pràctica, estarà 

preparada, en cas d’accident, per redactar un comunicat de farmaciola que posteriorment, amb més dades, 

servirà per realitzar el comunicat intern de l’empresa i, ulteriorment, si fos precís, com a base per a la 

redacció del comunicat oficial d’accident. 
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En qualsevol cas el contingut mínim i els mitjans amb els quals ha de comptar la farmaciola serà el previst en 

la Circular núm. 27 de novembre de 1974, sobre farmacioles d’empreses. 

La persona habitualment encarregada del seu ús refarà, immediatament, el material utilitzat. 

Independentment d’això es revisarà mensualment la farmaciola reposant o substituint tot el que fos de 

menester. 

S’acomplirà àmpliament l’articulat 43 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, Ordre 

Ministerial de 9 de març de 1971. 

 

8. SERVEIS TÈCNICS DE SEGURETAT I SALUT, FORMACIÓ DEL PERSONAL EN SEGURETAT 
PRIMERS AUXILIS 

 

El contractista disposarà pels seus propis medis o per medis externs, d’assessorament en seguretat i salut pel 

acompliment dels apartats A i B de l’article 11 de l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 

Tots els operaris han de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició detallada dels mitjans de treball i dels 

riscos que pugessin comportar, juntament amb les mesures de previsió, prevenció i protecció que haguessin 

d’utilitzar. 

S’impartiran a tots els treballadors un mínim de 5 (cinc) hores lectives de seguretat i salut en el treball. En 

aquestes hores a més de les normes i senyals de seguretat i de les mesures d’higiene, se lis ensenyarà la 

utilització de les proteccions col·lectives i individuals. 

Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i col·lectives, que han 

d’establir-se en el tall en que estiguin adscrits, així com en els confrontats. Cada vegada que un operari canvi 

de tall o activitat es repetirà l’operació anterior. 

El contractista garantirà i conseqüentment serà responsable de la seva omissió, que tots els treballadors i 

personal que es trobin a l’obra coneixen degudament totes les normes de seguretat que siguin d’aplicació. 

El contractista escollirà els operaris més idonis als que impartirà cursets especials de socorrisme i primers 

auxilis, formant monitors de seguretat o socorristes. 

Les missions específiques del monitor de seguretat seran les que segueixen, intervenir amb rapidesa i eficàcia 

en totes aquelles ocasions en que es produeixi un accident, traient, en primer lloc, al company ferit del perill i, 

desprès, donant-li l’atenció necessària, realitzant la cura d’urgència i transportant-lo en les millors condicions 

al centre mèdic o vehicle per poder arribar a ell. 

Els talls de treball es distribuiran de tal manera que tots disposin d’un monitor de seguretat o socorrista. Amb 

cartells degudament senyalitzats i, si fos possible, mitjançant cartrons individuals repartits a cada operari, es 

recordaran i indicaran les instruccions a seguir en cas d’accident. 

Pel acompliment d’aquesta funció en els cartells o en els cartrons individuals repartits es trobaran les dades 

que segueixen junt al seu telèfon, direcció del Centre Mèdic més proper, Servei Propi, Mútua Patronal, 

Hospital o Ambulatori. També amb el telèfon o telèfons, els serveis més propers d’ambulàncies i taxis. 

 

9. ÒRGANS DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 
 

El contractista anomenarà un supervisor de seguretat que serà o un tècnic del servei tècnic de seguretat o un 

socorrista dels que s’ha esmentat al parlar de la formació del personal. En tot cas serà una persona 

degudament preparada en aquestes matèries. El supervisor de seguretat tindrà al seu càrrec les funcions 

següents, 

• Promoure l’interès i cooperació dels operaris en ordre a la seguretat i salut en el treball. 

• Comunicar per ordre jeràrquic o, en el seu cas, directament a l’empresari, les situacions de perill que 

puguin produir-se en qualsevol lloc de treball i proposar les mesures que, al seu judici, hagin d’adoptar-

se. 

• Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines i processos 

laborals a l’obra i comunicar a l’empresari l’existència de riscos que puguin afectar a la seguretat i/o salut 

dels treballadors, amb l’objectiu de que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 

• Donar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis als accidentats i proveir el 

que fos necessari per que rebin la immediata assistència sanitària que l’estat o la situació dels mateixos 

pugui requerir. 

El contractista acomplirà a més les condicions imposades en el Decret 432/11 de març de 1971, que regula la 

constitució, composició i funcions dels Òrgans de Seguretat i Higiene en el Treball o bé marcat en el Conveni 

Col·lectiu Provincial, formant en cas necessari el corresponent Comitè de Seguretat i Salut en el Treball amb 

les seves atribucions específiques. 
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Es constituirà també una Comissió de Coordinació d’Activitats Empresarials composta per el cap d’obra del 

contractista, el supervisor de seguretat i un tècnic de prevenció de cadascuna de les empreses, principal o 

subcontractades, que participin en l’obra. 

El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà periòdicament, efectuant un seguiment específic, entre uns altres, 

dels següents temes: 

- Coordinació, gestió dels treballs que es realitzen a l’obra amb les subcontractes, col·laboradors i 

treballadors autònoms. 

- Seguiment, actualització del Pla de Seguretat i Salut en el cas de produir-se durant el transcurs de l’obra 

situacions noves no contemplades inicialment. 

- Proteccions personals, comprovació de l’existència, ús i estat de les proteccions, les quals tindran fixades 

un període de vida útil, rebutjant-se al seu terme; quan per les circumstàncies del treball es produeixi 

una deterioració més ràpida d’una determinada peça, es reposarà aquesta independentment de la 

durada prevista. El lliurament de les proteccions personals es controlarà mitjançant unes fitxes personals 

d’entrega de material. 

- Proteccions col·lectives, revisió de l’existència, utilització i correcte estat; igual que para les proteccions 

personals, quan per les circumstàncies del treball es produeixi una deterioració  

més ràpida d’un determinat equip o protecció, es reposarà aquest independentment de la durada 

prevista. 

- Instal·lacions del personal, comprovació de l’equipament establert i la seva actualització en funció del 

nombre de treballadors presents en l'obra. 

- Instal·lacions mèdiques, revisió de la farmaciola i reposició del material consumit. 

- Investigació d’accidents, notificació dels accidents ocorreguts en l’obra, sol·licitant l’anàlisi de l’accident a 

l’empresa corresponent. 

 

10.  PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

D’acord amb aquest Estudi el contractista redactarà, abans del començament de l’obra, un Pla de Seguretat i 

Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, valorin i desenvolupin, en funció del seu propi sistema 

d’execució, dels equips i maquinària que preveu incorporar a l'obra i de la programació dels treballs que 

estableixi, els riscos i les previsions contingudes en el mateix. 

Aquest Pla incorporarà un “Pla d'Emergència” interior incloent la definició dels accessos i vies de circulació i 

d'evacuació de l'obra, així com la ubicació dels extintors i altres equips contra incendis necessaris, la situació 

de la farmaciola i de les instal·lacions mèdiques i els procediments específics a contemplar en el cas d'un 

accident, ja sigui per causa de la pròpia obra, com derivada d'un risc extern, incendi, explosió, electrocució, 

etc. 

El Pla serà revisat i aprovat pel “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució  

de l’obra”. 

 

11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

En l’oficina principal del contractista o en el punt que determini el “Coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut durant l’execució de l’obra” hi haurà un Llibre d’incidències habilitat a l’efecte, facilitat per l’organisme 

competent. 

Aquest llibre constarà de fulls per duplicat que es destinaran a, 

• Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l’obra. 

• Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

 

D’acord al Reial Decret 1627/1997, podran fer anotacions en aquest llibre, 

• El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

• Els representants del contractista i dels treballadors. 

• Els tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat. 

 

Únicament es podran fer esmenes relacionades amb la inobservança de les instruccions i recomanacions 

preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut. Efectuada una anotació es remetrà, en un termini de 24 

hores, una còpia del llibre a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent. 

 

 

Barcelona, juny de 2014 

Juan Hereza Atienza 
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PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT 

Els plànols pertinents a aquest document es troben en el Document 2: Documentació gràfica. 

Compresos entre els plànols número 32 i 45. 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 

Essent tant variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat, Higiene i Salut en el Treball, a l’execució de 

l’obra s’establiran els principis que segueixen. En el cas de diferència o discrepància, predominarà la de major 

rang jurídic per damunt de la de menor. Al mateix cas, a igualtat de rang jurídic, predominarà la més moderna 

per damunt de la més antiga. 

Són d’obligat acompliment les disposicions contingudes en, 

• Estatut dels Treballadors. 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

• Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (O.M. 21/11/59)(B.O.E. 27/11/59) 

• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68, de 28 de novembre). 

• Reglament de Recipients a Pressió (Decret 2443/69) (B.O.E. 28/10/69). 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28/8/70) (B.O.E. 5.7.8.9/9/70). 

• 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. 11/3/71). 

• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71) (B.O.E. 16/3/71). 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques Reglamentàries MT) 

(O.M. 17/5/74) (B.O.E. 29/5/74). 

• Reglament d'Explosius (Reial Decret 2114/78) (B.O.E. 7/9/78). 

• Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i 

Centres de Transformació (Reial Decret 3275/82, de 12 de novembre)  

(B.O.E. 1/12/82). Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT (O.M. 6/7/84) (B.O.E. 1/8/84). 

• Reglament de Seguretat a les Màquines (Reial Decret 1495/86) (B.O.E. de 21/7/86). 

• Llei 31/1995 de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals i les seves modificacions posteriors 

(Llei 50/1998, 39/1999 i 54/2003). 

• Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció en les 

obres de construcció i les seves modificacions posteriors (RD 780/1998, OM 27.06.97 i  

RD 604/2006). 

• Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril (B.O.E. núm. 97) pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 

• Reial Decret 773/1997 de 30 maig (B.O.E. 140 de 12 juny 1.997) sobre disposicions mínimes de seguretat 

i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

• Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 

pels treballadors dels equips de treball. 

• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d’edificació i 

obres públiques (Reial Decret 1627/1997, 24/10/97) (B.O.E. 25/10/97). 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002 de 2 de agosto)  

(B.O.E. 18/9/02) y les seves Instruccions Complementaries ITC-BT. 

• Reial Decret 286/2006 de 10 de març sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra 

els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

• Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 d’octubre, 

reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 26 de març de 1999. 

• Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per Decret d’Alcaldia de  

17 de maig de 1999. 
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2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

 

2.1. Començament de l’obra 

S’anotarà en el llibre d’obres oficial la data de començament de l’obra, que restarà referendada amb les 

signatures del director d’obra, del cap del contractista i d’un representant de la propietat. 

Així mateix i abans d’iniciar l’obra, se supervisaran les robes i els elements de protecció individual o col·lectiva 

per a veure si el seu estat de conservació i les seves condicions d’utilització són òptimes. En cas contrari, es 

rebutjaran, adquirint el contractista uns nous. 

Tots els elements de protecció personal s’ajustaran a les normes d’homologació del Ministeri de Treball (O.M. 

17/5/74). 

Durant l’execució de l’obra les àrees de treball es mantindran lliures d’obstacles i inclòs si han de realitzar-se 

excavacions o perforacions, regant-les lleugerament per a evitar la producció de pols. 

S’instal·larà una il·luminació suficient en tot l’àmbit d’actuació, de l’ordre de 150 lux a les zones de treball i de 

50 lux a la resta. 

S’assenyalaran tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la tensió en una línia 

elèctrica, l’existència de tràfic en una via, etc., instruint convenientment als operaris. Especialment el personal 

que manegui la maquinària d’obra tindrà molt advertit el perill que representa la seva manipulació. 

 

2.2. Proteccions personals 

Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris o elements de protecció col·lectiva tindran fixat 

un període de vida útil, rebutjant-se a la seva fi. 

Els elements de protecció personal s’ajustaran a les Normes Tècniques Reglamentàries MT, d’homologació del 

Ministeri de Treball (O.M 17/5/74) (B.O.E. 19/5/74). 

Als casos que no existeixi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions 

respectives que se l’hi demanen, per al que se li sol·licitarà al fabricant informe dels assaigs realitzats. 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o 

equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, es a dir el màxim pel que va ser concebut, per exemple per 

un accident, serà rebutjat i reposat al moment. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 

reposades immediatament. 

Tota peça o equip de protecció individual i tot element de protecció col·lectiu estarà adequadament concebut 

i suficientment acabat per al seu ús i mai representarà un risc o dany en si mateix. 

Es considera imprescindible l’ús dels estris de protecció indicats a l’apartat 1.6.1. de la memòria. Les seves 

prescripcions seran les següents, 

Casc de seguretat no metàl·lic. Els cascos utilitzats pels operaris poden ser, classe N, cascos d’ús normal, 

aïllats per a baixa tensió (1.000V) o classe E, distingint-se E-AT aïllats per a alta tensió (25.000 V) i classe E-B 

resistents a baixa temperatura (-15ºC). 

Calçat de seguretat. Seran botes de seguretat classe III, es a dir, provistes de puntera metàl·lica per a 

protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes d’objectes, cops i aplastaments i de sola de 

seguretat per la protecció de les plantes dels peus contra punxades. 

Guants de seguretat. Els guants de seguretat a emprar pels operaris seran d’ús general anti-tall, anti-

punxades i anti-erosions per al maneig de materials, objectes i eines. 

Ulleres de seguretat. Seran ulleres de muntura universal contra impactes, com a mínim classe A, sent 

convenients les de classe D. 

Protector auditiu. Els protectors auditius seran com a mínim classe E. 

Careta anti-pols. Totes les caretes anti-pols que s’emprin estaran homologades per les especificacions i 

assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-7, Resolució de la Direcció General de Treball del 

28/7/75. 

Bota impermeable. Les botes impermeables a l’aigua i a la humitat utilitzats pels operaris seran de classe N, 

podent-se usar també les de classe E. 

Equip per a soldador. L’equip estarà composat per les següents unitats, pantalla de soldador, mandril de 

cuiro, parell de maneguets, parell de polaines i parell de guants per a soldador. 
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2.3.  Proteccions col·lectives 
Les àrees de treball es mantindran lliures d’obstacles i el moviment del personal en l’obra quedarà 

perfectament definit, establint-se itineraris obligatoris. 

S’assenyalaran les línies de comunicacions, telefòniques i de transport d’energia, així com les conduccions 

d’aigua, gas, etc., que puguin ser afectades durant els treballs, disposant les proteccions necessàries per a 

respectar-les. 

S’indicaran i protegiran les línies aèries que s’interfereixin pels moviments de les màquines o dels vehicles. Es 

senyalitzaran els accessos i els recorreguts dels vehicles. 

Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les següents, 

• Senyals. Tots els senyals tindran les dimensions i colors reglamentaris. 

• Baranes i tanques per a la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una alçada com a mínim de 90 

cm i estaran construïdes amb tubs o rodons metàl·lics de rigidesa suficient. 

• Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d’ample. 

• Totes les transmissions mecàniques quedaran senyalitzades en forma eficient per evitar possibles 

accidents. 

• Totes les eines estaran en bon estat d’ús, ajustant-se al seu destí. 

• Es prohibeix substituir els mànecs de qualsevol eina per a produir un par de força major i, en aquest 

mateix sentit, també es prohibeix que els maneguets siguin accionats per dos treballadors, excepte les 

claus de prémer de tira-fons. 

Tota la maquinària d’obra, vehicles de transport i equips mòbils de treball, estarà pintada en colors vius i 

tindrà els elements de seguretat reglamentaris en bones condicions d’ús, especialment els relatius a la 

senyalització acústica i lluminosa automàtica de funcionament. 

Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenada, per al que es faran revisions molt 

freqüents. També portaran frens servits els vehicles remolcats. 

La maquinària elèctrica que hagi d’utilitzar-se en forma fixa o semi-fixa, tindrà els seus quadres d’escomesa a 

la xarxa prevists de proteccions contra sobrecàrregues, curt-circuits i posta a terra. 

A prop de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la seva part més sortint pugui 

quedar a menys de 2,0 m de la mateixa, excepte si està tallat el corrent elèctric; en tal cas serà necessari 

posar una presa de terra de coure de 35 mm2 de secció mínima connectada amb una pica humida. Si la línia te 

més de 50 kV l’aproximació serà de 4,0 m. 

S’inspeccionaran totes les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, embassaments, etc., per 

si fos necessari prendre mesures de precaució, independentment de la seva correcció, si s’escau. 

El contractista disposarà de suficient quantitat de tots els estris i peces de seguretat i dels recanvis necessaris. 

Per ésser l’adjudicatari de l’obra es responsabilitzarà de que els subcontractistes disposin també d’aquests 

elements i, en el seu cas, suplir les deficiències que puguin produir-se. 

 

2.4. Normes de Seguretat 

Seguidament es recullen, per a les unitats d’obra més importants, els riscos més freqüents i els mitjans de 

protecció dels que s’ha de, com a mínim, disposar. 

La següent anàlisi i avaluació de riscos s’ha realitzat en base al projecte de l’obra. En tot cas, els riscos aquí 

analitzats es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els equips de protecció individual 

i les mesures de senyalització oportunes. 

En matèria d’identificació i avaluació de riscos, se assigna una probabilitat d’ocórrer, qualificada com: 

- Probabilitat baixa (B) 

- Probabilitat mitja (M) 

- Probabilitat alta (A) 

Els riscos, en funció de les seves conseqüències poden ser: 

- Lleugerament danyós (LD) 

- Danyós (D) 

- Extremadament danyós (ED) 

En base a la probabilitat i al seu abast es qualifica el risc estimat com: 

- Trivial (T) 

- Tolerable (TO) 

- Moderat (M) 

- Important (I) 

- Intolerable (IN) 
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La qualificació s’estableix segons la següent taula, 

 

 Qualificació de conseqüències previsibles 

 Lleugerament danyós Danyós Extremadament danyós 

Probabilitat Baixa que 

ocorri Risc Trivial Risc Tolerable Risc Moderat 

Probabilitat Mitja que 

ocorri Risc Tolerable Risc Moderat Risc Important 

Probabilitat Alta que 

ocorri Risc Moderat Risc Important Risc Intolerable 

 

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar, 

- Protecció col·lectiva 

- Protecció individual 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per mitjans auxiliars a utilitzar, per la 

maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions provisionals de l’obra, pel 

manteniment posterior en el període de garantia i per riscos de danys a tercers. 

 

2.4.1. Treballs previs, enderrocs i moviment de terres 

Riscos més freqüents 

Els riscos més freqüents d’aquesta unitat d’obra són, 

• Caiguda de persones. 

• Atropellament i cops de maquinària. 

• Bolcs i falses maniobres de la maquinària mòbil. 

• Cops i caigudes de materials. 

• Ferides punxants en extremitats. 

• Soroll per compressors i equips. 

• Soroll i pols ambiental. 

 

Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
Protecci

ó 

B M A LD D ED T 
T

O 
M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell.  x  x   x      x 

Caigudes a diferent nivell. x    x   x    x x 

Atropellament de persones i cops 

maquinària. x   x   x      x 

Bolcada de vehicles. x    x    x     

Desplaçaments i despreniments de 

terres.  x   x     x  x x 

Cops per objectes despresos. x    x   x     x 

Talls i ferides en extremitats.  x  x    x     x 

Soroll per compressors i equips.  x  x    x     x 

Estrès tèrmic. x   x   x      x 

Soroll i pols ambiental. x   x    x     x 

 

Mitjans de protecció 

• Equip de protecció personal. 

 Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es proveirà als treballadors dels 

mateixos. 

• Proteccions col·lectives. 
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 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, sempre que es prevegi circulació de 

persones o vehicles i es col·locaran les senyals de “Risc de caigudes a diferent nivell” i de “Maquinària pesada 

en moviment”. 

 Es senyalitzarà i tancarà la zona per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a l’activitat. 

 A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si són comuns, es 

delimitaran els dels vianants mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a la iniciació dels treballs, s’estudiaran les àrees colindants i es resoldran les possibles 

interferències existents. 

Totes les zones amb risc derivat de la demolició es protegiran amb tanques i es senyalitzaran oportunament. 

Es farà un reconeixement previ de tots els elements a enderrocar per no afectar la seguretat e integritat 

d'altres parts de l'obra. Les armadures es protegiran amb caputxons. 

El moviment dels vehicles de transport es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments 

mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb un senyal 

acústic. 

 

Revisions 

Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les zones d’actuació. 

Periòdicament es comprovarà la maquinària d’excavació i transport amb especial atenció a l’estat dels 

mecanismes de frens, direcció, alçadors hidràulics, senyals acústiques i il·luminació. 

Es comprovaran les condicions d’estabilitat i resistència de tots els fronts d’excavació i/o demolició i es 

sanejaran sempre que es detectin blocs o zones inestables. 

 

2.4.2. Obres de pavimentació 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

• Caiguda de persones. 

• Projecció, cops i caigudes de materials. 

• Cops d’eines de mà. 

• Ferides punxants en extremitats. 

• Sobre esforços per l’utilització d’eines pesades. 

• Soroll per compressors i martells pneumàtics. 

 

Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 

Probabilitat 
Conseqüènci

es 
Estimació del risc 

Protecc

ió 

B M A LD D ED T 
T

O 
M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell. x   x   x      x 

Caigudes a diferent nivell. x    x    x   x x 

Projecció violenta de partícules. x   x   x      x 

Cops i caigudes de objectes. x    x   x    x x 

Talls i ferides en extremitats.  x   x   x     x 

Sobre esforços per utilització d’eines 

pesades.  x   x    x    x 

Soroll per compressors i martells 

pneumàtics.  x  x    x     x 

Estrès tèrmic. x   x   x      x 

Soroll ambiental. x   x   x      x 

Pols ambiental.  x  x    x     x 

 

Mitjans de protecció 

• Equips de protecció personal. 

 Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

 El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i botes de seguretat. 
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 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos. 

• Proteccions col·lectives. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

En operacions a alçades superiors a 2 m, serà obligatori l’ús de l’arnés de seguretat. 

Es disposaran entornapeus de 20 cm d’alçada en tots els cantells de sostres i buits del mateix o, 

alternativament, xarxes o altres proteccions de treball i es col·locarà la senyal “Risc de caiguda d’objecte”. 

En els treballs simultanis en diferents nivells sobreposats, es protegirà als treballadors situats en nivells 

inferiors amb xarxes, viseres o elements equivalents. 

 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a l’inici dels treballs, s’estudiaran les àrees colindants i es resoldran les possibles interferències 

existents. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà amb focus fixes o 

mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i de treball. 

S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 

Es disposaran cables d’acer, argolles o altres punts fixes per a enganxar l’arnés de seguretat en el cas de que 

els “petos” perimetrals siguin de menys de 90 cm d’altura. 

Tots els forats estaran protegits amb una barana de 1 m i un sòcol de 20 cm i es col·locarà una xarxa de 

protecció tapant els forats horitzontals. 

S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l’obra amb escales o rampes, d’amplada mínima de 60 

cm dotades amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm. Quan s’utilitzin escales de mà, la seva 

amplada mínima serà de 50 cm. 

Sempre que sigui necessari treballar davant d’una estructura, es disposaran bastides i passarel·les de 60 cm 

d’amplada mínima amb protecció de baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm. 

El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments mantinguin 

sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 

 

 

Revisions 

Diàriament, abans d’iniciar el treball en les bastides, es revisarà la seva estabilitat així com la subjecció dels 

taulons de bastiment i les escales d’accés. 

Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels aplecs de 

material, punts de recolzament provisionals, etc. 

Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de les connexions 

i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 

 

2.4.3. Reposicions i acabats 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

• Caiguda de persones. 

• Projecció, cops i caigudes de materials. 

• Ferides punxants en extremitats. 

• Cops d’eines de mà. 

• Sobreesforços 

• Bolcs i falses maniobres de la maquinària mòbil. 

• Soroll per compressors i martells pneumàtics. 

• Soroll i pols ambiental. 
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Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 

Probabilitat 
Conseqüènci

es 
Estimació del risc 

Protecc

ió 

B M A LD D ED T 
T

O 
M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell. x   x   x      x 

Caigudes a diferent nivell. x    x   x    x x 

Projecció violenta de partícules. x   x   x      x 

Cops i caigudes de objectes. x    x   x     x 

Talls i ferides en extremitats.  x  x    x     x 

Atropellament de persones i cops 

maquinària. x   x   x     x x 

Sobre esforços per utilització d’eines 

pesades.  x   x    x    x 

Soroll per compressors i martells 

pneumàtics. x   x   x      x 

Estrès tèrmic. x   x   x      x 

Soroll i pols ambiental.  x  x    x     x 

 

Mitjans de protecció 

• Equips de protecció personal. 

 Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

 El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i botes de seguretat. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos. 

• Proteccions col·lectives. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran les senyals de 

“Maquinària moviment. 

En operacions a alçades superiors a 2 m, serà obligatori l’ús de l’arnés de seguretat. 

A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si són comuns, es 

delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

 

Normes d’actuació durant els treballs 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà amb focus fixes o 

mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i de treball. 

Tots els forats estaran protegits amb una barana de 1 m i un sòcol de 20 cm i es col·locarà una xarxa de 

protecció tapant els forats horitzontals. 

Els acopis de material es repartiran per les àrees de treball evitant sobrecàrregues puntuals i sobre 

“durmientes” que impedeixin el seu desplaçament. 

Els plàstics, cartró, paper, fleixos, etc., procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament un 

cop que s’hagin obert els paquets, per a la seva eliminació posterior. 

El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments mantinguin 

sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 

 

Revisions 

Diàriament, abans d’iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforços. 

Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels aplecs de 

material, punts de recolzament, etc. 

Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de les connexions 

i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 
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2.4.4. Xarxes de serveis 

Es defineixen com xarxes de serveis tant les de nou disseny i implantació previstes en projecte, com les 

relatives a la localització, estudi i desviament de les instal·lacions externes (línies elèctriques, conduccions 

d’aigua, telefonia i comunicacions, canalitzacions de gas, xarxa de clavegueram, enllumenat, semàfors, etc.) 

afectades per l'execució de l'obra. 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

• Caiguda de persones. 

• Projecció, cops i caigudes de materials. 

• Ferides punxants en extremitats. 

• Atropellament i cops de maquinària. 

• Bolcs i falses maniobres de la maquinària mòbil. 

• Soroll per compressors i martells pneumàtics. 

 

Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 

Probabilitat 
Conseqüènci

es 
Estimació del risc 

Protecc

ió 

B M A LD D ED T 
T

O 
M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell. x   x   x      x 

Caigudes a diferent nivell.  x   x    x   x x 

Cops i caigudes de objectes. x   x    x     x 

Talls i ferides en extremitats.  x   x   x     x 

Atropellament de persones i cops 

maquinària. 
 x   x    x   x x 

Bolcada de vehicles. x    x    x   x  

Sobre esforços per utilització d’eines  x   x    x    x 

pesades. 

Soroll per compressors i martells 

pneumàtics. 
 x  x    x    x x 

Estrès tèrmic. x   x   x      x 

Pols ambiental.  x  x    x     x 

 

Mitjans de protecció 

• Equips de protecció personal. 

 Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

 El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i botes. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors   

dels mateixos. 

• Proteccions col·lectives. 

 Es senyalitzarà i tancarà la zona per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a l’activitat. 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran les senyals de 

“Maquinària pesada en moviment. 

 Es disposaran entornapeus de 20 cm d’alçada en tots els límits de les rases i pous o, alternativament, es 

delimitaran les zones de treball mitjançant tanques o mitjans equivalents 

 Els mànecs de les eines manuals estaran protegits amb materials aïllants, quedant prohibida la seva 

manipulació o alteració. 

Es protegiran totes les línies i els equips amb un disjuntor diferencial. 

 

Normes d’actuació durant els treballs 

Abans de començar l’obra es recollirà la màxima informació possible de les corresponents companyies sobre 

la situació de les xarxes dels diferents serveis existents i es confirmaran amb l’execució de cates manuals de 

reconeixement. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà amb focus fixes o 

mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i de treball. 
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A la fase d’obertura i tancament de rases o regates, s’extremarà l’ordre i neteja de l’obra, per evitar els riscos 

de trepitjades i ensopegades. 

S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l’obra amb escales o rampes, d’amplada mínima de 60 

cm dotades amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm. Quan s’utilitzin escales de mà, la seva 

amplada mínima serà de 50 cm. 

El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments mantinguin 

sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament es revisarà la maquinària amb especial atenció a l’estat dels mecanismes i elements mòbils. 

Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels aplecs de 

material, punts de recolzament provisionals, etc. 

Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de les connexions 

i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 

 

2.4.5. Instal·lacions 

Donat la gravetat que suposa un accident amb corrent elèctric, sempre que un element amb tensió 

intervingui com part de l’obra o s’interfereixi en ella, el contractista queda obligat a assabentar-se exactament 

de la tensió a que està sotmès. 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Tall en extremitats. 

• Sobre esforços per moviment de materials pesats. 

• Soroll per compressors i equips. 

• Electrocució per penetrar en àrees de seguretat. 

• Cremades per arc elèctric. 

• Incendi per interferència elèctrica. 

 

Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 

Probabilitat 
Conseqüènci

es 
Estimació del risc 

Protecc

ió 

B M A LD D ED T 
T

O 
M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell. x   x   x      x 

Talls i ferides en extremitats. x    x   x     x 

Atropellament de persones i cops 

maquinària.  x   x    x    x 

Sobreesforços. x   x   x      x 

Soroll per compressors i equips.  x  x    x     x 

Contactes amb l’energia elèctrica.   x  x    x   x x 

Electrocució. x     x   x   x  

Incendi per interferència elèctrica. x     x   x   x  

Cremades per arc elèctric.  x    x   x   x x 

Soroll i pols ambiental.  x  x    x     x 

 

Mitjans de protecció 

• Equips de protecció personal. 

 Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

 El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i botes. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 

dels mateixos. 

• Proteccions col·lectives. 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran els senyals de 

“Riscos d’electrocució”. 
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A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si són comuns, es 

delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

 

Normes d’actuació durant els treballs 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà amb focus fixes o 

mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i de treball. 

En funció de la tensió esbrinada, es consideraran les següents distàncies mínimes de seguretat per els treballs 

a la proximitat d’instal·lacions en tensió, mesurades entre el punt més pròxim amb tensió i qualsevol part 

externa del cos de l’operari o de les eines utilitzades, 

• Tensions des de 1 fins a 18 kV 0,5 m 

• Tensions majors de 18 kV fins a 35 kV 0,7 m 

• Tensions majors de 35 kV fins a 80 kV 1,3 m 

• Tensions majors de 80 kV fins a 140 kV 2,0 m 

• Tensions majors de 140 kV 4,0 m 

Al cas en que a l’obra s’interfereixi amb una línia aèria amb tensió i no es pugui retirar aquesta, es muntaran 

els corresponents pòrtics de protecció, mantenint-se el llinda del pòrtic en totes les direccions a una distància 

mínima dels conductors de 4,0 m. Si aquesta distància de 4,0 m no permet establir per sota del llinda el pas de 

vehicles i operaris, s’utilitzarà la taula donada anteriorment. 

Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran observant adequadament les Instruccions 

Tècniques Complementàries ITC-BT del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

Als alternadors, motors asíncrons, dinamos i motors elèctrics, abans de manipular al seu interior es 

comprovarà que la màquina està parada, que els borns de sortida estan en curtcircuit i a terra, que estan 

retirats els fusibles de l’alimentació del motor quan aquest mantingui tensió permanent i que l’atmosfera no 

és inflamable o explosiva. 

Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran sempre per personal especialitzat i, com a mínim, per 

dues persones per a poder auxiliar-se. Es tindrà en comte de l’acompliment del Reglament sobre Condicions 

Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i 

especialment les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT. 

2.4.6. Instal·lacions provisionals d’obra 

Aquesta activitat compren la totalitat de les instal·lacions provisionals de l’obra, subministrament d’energia 

elèctrica en baixa tensió, incloent l’escomesa des de companyia, la instal·lació de l’enllumenat tant de les 

zones exteriors com dels llocs de treball, la posta a terra, el subministrament i l’escomesa de l’aigua potable, 

els sistemes contraincendis, de ventilació forçada i d’evacuació necessaris, etc., així com la seva senyalització. 

De la mateixa forma es defineixen com instal·lacions provisionals d'obra les corresponents a la perfecta 

senyalització i vigilància de les àrees d'actuació i els treballs necessaris pel desviament de la circulació de 

persones o vehicles, inclòs l’establiment, millora i conservació dels accessos a les vivendes, comerços i altres 

usos que es vegin afectats durant l’execució l’obra. 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

• Caiguda de persones. 

• Caiguda de materials. 

• Cops i talls a les extremitats. 

• Sobre esforços per moviment de materials. 

• Soroll per compressors i equips. 

• Cremades i incendi per arc elèctric. 
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Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 

Probabilitat 
Conseqüènci

es 
Estimació del risc 

Protecc

ió 

B M A LD D ED T 
T

O 
M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell. x   x   x      x 

Talls i ferides en extremitats. x    x   x     x 

Trepitjades sobre objectes punxants.  x  x    x     x 

Sobreesforços. x   x   x      x 

Soroll per compressors i equips.  x  x    x     x 

Atropellament de persones i cops 

maquinària.  x   x    x   x x 

Contactes amb l’energia.  x   x    x   x  

Cremades per arc elèctric. x    x    x   x x 

Incendi per interferència elèctrica. x     x   x     

Soroll i pols ambiental.  x  x    x     x 

 

Mitjans de protecció 

• Equips de protecció personal. 

 Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

 El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i botes de seguretat 

adients per a la tasca a desenvolupar. 

 Les granotes de treball portaran tires reflectants homologades segons UNE-EN340. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos. 

• Proteccions col·lectives. 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Es senyalitzarà i tancarà la zona d’actuació per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a l’activitat. 

 A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si són comuns, es 

delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a l’inici dels treballs, s’estudiaran les àrees clinants i es resoldran les possibles interferències 

existents. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà amb focus fixes o 

mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i de treball. 

S’habilitaran accessos suficients amb escales o rampes, d’amplada mínima de 60 cm dotades amb baranes de 

90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm. Quan s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 50 cm. 

L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 1,0 m. 

Tota la maquinaria i els equips d’obra es dotaran dels silenciadors necessaris i dels captadors de la pols que 

les condicions de treball aconsellen. 

 

Revisions 

Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les zones d’actuació. 

Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels aplecs de 

material, punts de recolzament provisionals, etc. 

En les conduccions, abans d’iniciar el treball, es comprovaran les unions de les canonades i els seus 

travaments amb especial cura en els colzes. 

Amb una cadència mínima d’una setmana, es comprovarà la concentració de gasos a l’interior de l’obra, 

determinant els nivells de biòxid i monòxid de carboni, biòxid de sofre, gasos nitrosos i aldehids, etc. i es 

tomaran les mesures necessàries. 

 

2.4.7. Extintors 

Els extintors d’incendi emplaçats a l’obra estaran fabricats amb acer d’alta embutibilitat i alta soldabilitat. Es 

trobaran ben acabats, sense rebaves, de forma que la seva manipulació mai suposi un risc per si mateixa. 
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Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge i aniran dotats amb 

manòmetre. L’observació de la pressió del manòmetre permetrà comprovar l’estat de la seva càrrega. Es 

revisaran periòdicament i com a màxim cada sis mesos. 

El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’Aparells a Pressió, Reial Decret 1244/79 del 4 d’abril de 1979 

(B.O.E. 29/5/79). 

Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i siguin d’ús immediat en cas 

d’incendi. S’instal·laran en zones de pas normal de persones, mantenint un àrea lliure d’obstacles al voltant 

de l’aparell. Als punts on la visibilitat quedi obstaculitzada es col·locarà un senyal que indiqui la seva 

localització. 

Els extintors sempre compliran la Instrucció Tècnica MIE-EP (O.M 31/5/82). 

Per a la seva millor versatilitat i per a evitar dilacions per titubeigs, tots els extintors seran portàtils, de pols 

polivalent i de 10 kg de capacitat de càrrega. 

 

 

 

 

Barcelona, Juny 2014 

Juan Hereza Atienza 
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1. AMIDAMENTS



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 20/06/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ENDERROCS

1 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

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

1 Zonificació T m2

2 Plaça Mercat 186,000 186,000 C#*D#*E#*F#

4 Cruïlla Pujós

5 Nord 38,800 38,800 C#*D#*E#*F#

6 Sud 21,150 21,150 C#*D#*E#*F#

8 Cruïlla Fortuny 12,900 12,900 C#*D#*E#*F#

10 Cuïlla Mas C#*D#*E#*F#

11 Nord 33,800 33,800 C#*D#*E#*F#

12 Sud 29,600 29,600 C#*D#*E#*F#

14 Cruïlla Montseny 53,700 53,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 375,950

2 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

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

1 Trams de carrer fressat T m2

2 Montseny - Mas 411,360 411,360 C#*D#*E#*F#

3 Mas - París 307,830 307,830 C#*D#*E#*F#

4 París-Pujós 599,700 599,700 C#*D#*E#*F#

5 Pujós-Occident 445,400 445,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.764,290

3 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

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

1 Zonificació T m

2 Plaça Mercat 156,700 156,700 C#*D#*E#*F#

3 Cruïlla Pujós 47,200 47,200 C#*D#*E#*F#

4 Cruïlla París 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Cruïlla Fortuny 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

6 Cruïlla Mas 50,600 50,600 C#*D#*E#*F#

7 Cruïlla Montseny 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

9 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,300

4 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

EUR

Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 20/06/14 Pàg.: 2

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

1 Trams de carrer T m

2 Montseny-Mas 214,360 214,360 C#*D#*E#*F#

3 Mas-París 104,700 104,700 C#*D#*E#*F#

4 París-Pujós 291,100 291,100 C#*D#*E#*F#

5 Pujós-Occident 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 820,160

5 F21DQG04 u Anulació d'embornal sifònic mitjançant la seva demolició i el segat de connexió a claveguera segons els criteris i
indicacions del serveis tècnics municipals, amb mitjans mecànics i carrega sobre camió.

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots inclos solera de formigó, vorades de parterres i escosells de formigó
prefabricat, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

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

1 Zonificació T m2

2 Cruïlla Montseny 85,500 85,500 C#*D#*E#*F#

3 Cuïlla Mas 110,200 110,200 C#*D#*E#*F#

4 Cuïlla París 147,400 147,400 C#*D#*E#*F#

5 Cuïlla Fortuny 71,300 71,300 C#*D#*E#*F#

6 Cuïlla Pujós 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

7 Cruïlla Occident i Plaça Mercat 259,300 259,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 778,700

7 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

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

1 Zonificació T m

2 Cruïlla Montseny 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#

4 Cruïlla Mas

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

6 Nord 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

8 Cruïlla Fortuny 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 Cruïlla Pujós

11 Sud 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

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

14 Plaça Mercat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 Sud 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

16 Nord 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 20/06/14 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 75,800

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DESMUNTATGES

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

AMIDAMENT DIRECTE 61,000

2 M21BU510 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Placa a semàfors o altres columnes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FSE1U001 u Retirada de columna seemaforica de planxa d'acer galvanitzat de 4,00 m d'alçària, i elements d esemaforitzacio i
transport a magatzem municipal.

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

1 Columnes semafòriques eliminades 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 F21CS001 u Desmuntatge i recol·locació de tot tipus de mobiliari, senyals de trànsit, pilones, papereres, bústies, bancs,
escocells, etc., inclòs l'enderroc de la base de formigó, la retirada de la runa generada, càrrega sobre camió i
transport a abocador autoritzat, inclou cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. S'inclouen les feines
d'extracció i càrrega manual.

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

1 Tipus de mobiliari i zonificació T Unitats

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

4 Bancs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Progrés-Mas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Pilones C#*D#*E#*F#

8 Cruïlla Montseny 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 Cruïlla Mas 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Cruïlla París 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 Cruïlla Fortuny 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 Cruïlla Pujós 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 20/06/14 Pàg.: 4

18 Cruïlla Occident 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

20 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  VORERES

1 F9E13200 m2 Paviment de panot de qualsevol tipus i dibuix per a vorera, gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

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

1 Tipus de panot i zonificació T m2

2 Panot 4 pastilles C#*D#*E#*F#

3 Cruïlla Montseny 104,100 104,100 C#*D#*E#*F#

4 Cruïlla Mas 126,900 126,900 C#*D#*E#*F#

5 Cruïlla París 55,200 55,200 C#*D#*E#*F#

6 Cruïlla Fortuny 43,400 43,400 C#*D#*E#*F#

7 Cruïlla Pujós 113,100 113,100 C#*D#*E#*F#

8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Panot invidents abotonat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Cruïlla Montseny 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#

11 Cruïlla Mas 12,400 12,400 C#*D#*E#*F#

12 Cruïlla París 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

13 Cruïlla Fortuny 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

14 Cruïlla Pujós 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#

15 Cruïlla Occident 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

16 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

17 Panot invidents estirat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

18 Cruïlla Montseny 17,100 17,100 C#*D#*E#*F#

19 Cruïlla Mas 11,420 11,420 C#*D#*E#*F#

20 Cruïlla París 18,800 18,800 C#*D#*E#*F#

21 Cruïlla Fortuny 14,630 14,630 C#*D#*E#*F#

22 Cruïlla Pujós 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#

23 Cruïlla Occident 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 593,000

2 F991Z051 u Escocell rectangular de acer galvanitzat de 120x80x20 cm i 8 mm de gruix col.locat sobre base de formigo.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F9365H21 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

EUR



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 20/06/14 Pàg.: 5

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

1 Material sobre formigó T Superfície Alçària

2 Sota panot 4 pastilles 442,700 0,200 88,540 C#*D#*E#*F#

3 Sota panot invidents estirat 88,000 0,200 17,600 C#*D#*E#*F#

4 Sota panot invidents abotonat 63,000 0,200 12,600 C#*D#*E#*F#

5 Sota peça formigó 60 x 40 429,000 0,200 85,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,540

4 F9F51005 m2 Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, similar al paviment existent, de forma rectangular de 60x40 cm i
5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i rejuntades amb sorra tamissada

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

1 Zonificació T m2

2 Plaça Mercat 411,000 411,000 C#*D#*E#*F#

3 Voltant panot invidents 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 429,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  ENCITATS I GUALS

1 F961S005 m Pedra granítica, recta, serrada i flamejada, de mides 30cm d'amplada x 50cm de longitud x 8cm d'alçada, per a
formació d'encintat sobre base de formigo hm-20/p/40/i de 30 a 35 cm d'alçària. col.locada a tope i rejuntada
amb morter mixt 1:2:10.

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

1 Zonificació T m

2 Cruïlla Montseny 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#

4 Cruïlla Mas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Sud 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

6 Nord 14,900 14,900 C#*D#*E#*F#

8 Cruïlla París

9 Est 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

10 Oest 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

12 Cruïlla Fortuny

13 Sud 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

14 Nord 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

16 Cruïlla Pujós

17 Sud 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#

18 Nord 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

20 Plaça Mercat

21 Sud 13,300 13,300 C#*D#*E#*F#

22 Nord 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 20/06/14 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 91,800

2 F981U120 m Gual per a vehicles de 60 cm, format per pecçes de 40 cm d'ample de pedra granítica, gra fi, amb les cares
vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats
amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó

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

1 Zonificació T m

2 Cruïlla Montseny 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Cruïlla Mas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Sud 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

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

8 Cruïlla Pujós 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Sud 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

10 Nord 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

12 Plaça Mercat (Pàrquing) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Nova sortida 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

14 Nova entrada 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,400

3 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x100
cm, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

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

1 Zonificació T m,l unitats/m,l

2 Cruïlla Montseny 12,600 1,000 12,600 C#*D#*E#*F#

3 Cruïlla Mas 26,600 1,000 26,600 C#*D#*E#*F#

4 Cruïlla Pujós 27,600 1,000 27,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,800

4 F9787G41 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

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

1 Zonificació T m

2 Cruïlla Montseny 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#

3 Cruïlla Mas 26,600 26,600 C#*D#*E#*F#

4 Cruïlla Pujós 27,600 27,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,800

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 03  CALÇADES

1 F9H112P1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

EUR



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 20/06/14 Pàg.: 7

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

1 Trams de carrer a asfaltar T superfície (m2) espessor (m) densitat (tn/m3

2 Montseny - Mas 411,360 0,050 2,400 49,363 C#*D#*E#*F#

3 Mas - París 307,830 0,050 2,400 36,940 C#*D#*E#*F#

4 París-Pujós 599,700 0,050 2,400 71,964 C#*D#*E#*F#

5 Pujós-Occident 445,400 0,050 2,400 53,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,715

2 F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Trams de carrer a asfaltar i núm. capa T superfície (m2) espessor (m) densitat (tn/m3

2 Massa capa1 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Montseny - Mas 411,360 0,050 2,400 49,363 C#*D#*E#*F#

4 Mas - París 307,830 0,050 2,400 36,940 C#*D#*E#*F#

5 París-Pujós 599,700 0,050 2,400 71,964 C#*D#*E#*F#

6 Pujós-Occident 445,400 0,050 2,400 53,448 C#*D#*E#*F#

9 Massa capa 2 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Montseny - Mas 411,360 0,070 2,400 69,108 C#*D#*E#*F#

11 Mas - París 307,830 0,070 2,400 51,715 C#*D#*E#*F#

12 París-Pujós 599,700 0,070 2,400 100,750 C#*D#*E#*F#

13 Pujós-Occident 445,400 0,070 2,400 74,827 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 508,115

3 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B4 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

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

1 Trams de carrer i número de capa T m2

2 Primera capa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Montseny - Mas 411,360 411,360 C#*D#*E#*F#

4 Mas - París 307,830 307,830 C#*D#*E#*F#

5 París-Pujós 599,700 599,700 C#*D#*E#*F#

6 Pujós-Occident 445,400 445,400 C#*D#*E#*F#

8 Segona capa

9 Montseny - Mas 411,360 411,360 C#*D#*E#*F#

10 Mas - París 307,830 307,830 C#*D#*E#*F#

11 París-Pujós 599,700 599,700 C#*D#*E#*F#

12 Pujós-Occident 445,400 445,400 C#*D#*E#*F#

14 Tercera capa

15 Montseny - Mas 411,360 411,360 C#*D#*E#*F#

16 Mas - París 307,830 307,830 C#*D#*E#*F#

17 París-Pujós 599,700 599,700 C#*D#*E#*F#

18 Pujós-Occident 445,400 445,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 20/06/14 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 5.292,870

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  CLAVEGUERAM

1 FD5JS009 u Suministre i col.locació d'unitat d'embornal sifònic model Hospitalet, format per una única caixa per a embornal
sifònic de mides interiors 140x30x80 cm, amb parets exteriors de gero 15 cm de gruix. sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I. La caixa d'embornal queda divida per una paret interior de gero de 15cm de gruix amb un
tub de PE de diàmetre 250mm. La sortida de la caixa d'embornal també estarà feta amb tub PE de 250mm.
Inclou bastiment i reixa practicable per embornal model Meridiana, de fosa grisa de 750x285mm, i marc i tapa de
canaleta model: PQ-753 de 75x300cm de Norinco o similar -totes dues reixes són C-250 per paviment de
trànsit-, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, revestides amb
pintura negra, amb superficie antilliscant i arrticulades-antirobatori. Inclou connexió a xarxa existent

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

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

2 Nous 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 F21DQD01 u Desplaçament d'embornal sifònic prefabricat model L'Hospitalet existent per situar-lo a la nova alineació de
carrer amb mitjans mecànics. Inclou tots els treballs necessaris d'extracció, recol.locació i connexió a xarxa
existent.

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

1 Embornals a calçada 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

3 FDDZAHB5 u Retirada de tapa de pou de clavegueram existent i subministrament i col·locació de marc de fundició dúctil per a
pou de registre i tapa circular abatible amb tancament model SOLO 7 SC AENOR de Norinco o similar, pas lliure
714 mm, marc quadrat de 1020 x1020 mm, classe D400, bloqueig de seguretat antiretorn a 90º, segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter a nova cota de calçada.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  JARDINERIA

1 FR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra o viver municipal, d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot
de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió.

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

1 Arbres cruïlla Montseny 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FR612232 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR43362C u Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

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

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  VERTICAL

1 FBBZSU01 m Suport de secció rodona de tub d'acer galvanitzat de 50x2 mm, col·locat a terra clavat i collat amb morter. Inclou
el forat per col·locar-lo.

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

1 Suports de senyal T Núm, suports longitud (m)

2 total suport 26,000 3,550 92,300 C#*D#*E#*F#

3 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,300

2 FBB21811 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

4 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  HORITZONTAL

1 FBS33000 ut Desplaçament d'equip de senyalització vertical i horitzontal.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de marques vials de qualsevol tipus i faixes superficials, amb pintura reflectora, de doble
component, antilliscant, i amb microesferes de vidre, amb doble component, antilliscant, amb màquina
d'accionament manual

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

1 Tipus de marca vial T Unitats m2 longitud amplada

2 limitacio velocitat 20 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#

3 fletxa direcció gir 1,000 0,420 0,420 C#*D#*E#*F#

4 Fletxa direcció recte 7,000 0,420 2,940 C#*D#*E#*F#

5 Fletxa direcció recte-gir 3,000 0,720 2,160 C#*D#*E#*F#

6 Línies de detenció 3,000 4,500 0,400 5,400 C#*D#*E#*F#

7 1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

9 1,000 3,500 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#

10 pas de vianants 6,000 2,500 0,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,620

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  SEMAFORITZACIÓ

1 SEMAFOR02 u Instal.lació de bàcul per a semàfor, inclòs excavació, fonamentació, retirada, transpot i deposició de runa a
abocador autoritzat. Totalment instal.lat.

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

1 Nou bàcul semafòric 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 SEMAFOR03 u Semàfor vehicles policarbonat, de 3 focus 200 mm diàmetre, tecnologia leds 42 V/AC, mod 13/200

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 SEMAFOR04 u Semàfor vianants policarbonat, de 2 focus 200 mm de costat, tecnologia leds 42 V/AC, mod 12/200 PPC

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

1 Smeàfors per a vianants 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 SEMAFOR05 u Instal·lació de semàfor

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

1 Smeàfors per a vianants 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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2 Semàfors per a vehicles 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 SEMAFOR06 u Subministrament columna semafòrica 4000

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

1 Columnes totals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 SEMAFOR07 u Basament de formigó per a columna

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

1 CImentación 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 SEMAFOR08 u Arqueta 60x60cm

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 SEMAFOR09 u Rases i cablejat necessari, amb instal·lació, muntatge i enderroc del paviment inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ

1 FQ213112 u Paperera circular 60 gris. Capacitat de 60l. cubeta abatible de planxa d'acer amb forats triangulars. Estructura
de tub de Ø40mm. Bloqueig de seguretat sense clau. Mides totals 885 mm x 470 mm x Ø380 mm. Acabat amb
tractament ferrus contra l'oxidació i pintura al form en color gris RAL 7011.

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

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQ1SI01 u Subministrament i instal·lació de banc tipus SIMILAR MADERA Mod. C-1016 1800 de FABREGAS o equivalent
de suports de fosa d'alumini anoditzat (AG3) i 7 llistons de fusta de guinea de 1800x900x400 mm de cargoleria
en acer inoxidable A4.

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

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

2 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FQ1SI02 u Subministrament i instal·lació de cadira tipus SIMILAR MADERA Mod. C-1016 SILLA de FABREGAS o
equivalent de suports de fosa d'alumini anoditzat (AG3) i 7 llistons de fusta de guinea de 700x900x400 mm de
cargoleria en acer inoxidable A4.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FQ423211 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària
i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó.

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

1 Zonificació T Unitats

2 Pilones C#*D#*E#*F#

3 Cruïlla Montseny 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Cruïlla Mas 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

7 Cruïlla París 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

9 Cruïlla Fortuny 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

11 Cruïlla Pujós 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

13 Cruïlla Occident i Plaça Mercat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Zonificació i tipus de demolició T long, o sup, alçària amplada Unitats

2 Demolició rigola+vorada

3 Plaça Mercat 156,700 0,200 0,200 2,000 12,536 C#*D#*E#*F#

4 Pujós 47,200 0,200 0,200 2,000 3,776 C#*D#*E#*F#

5 París 0,000 0,200 0,200 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Fortuny 11,800 0,200 0,200 2,000 0,944 C#*D#*E#*F#

7 Mas 50,600 0,200 0,200 2,000 4,048 C#*D#*E#*F#

8 Montseny 29,000 0,200 0,200 2,000 2,320 C#*D#*E#*F#

10 Previsió d'enderroc de vorera al
enderrocar rigola sola

50,000 0,200 0,200 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 Demolició rigola

13 Montseny-Mas 214,360 0,200 0,300 12,862 C#*D#*E#*F#

14 Mas-París 104,700 0,200 0,300 6,282 C#*D#*E#*F#

15 París-Pujós 291,100 0,200 0,300 17,466 C#*D#*E#*F#

16 Pujós-Occident 210,000 0,200 0,300 12,600 C#*D#*E#*F#

19 Demolició Panot

20 Cruïlla Montseny 85,500 0,200 17,100 C#*D#*E#*F#

21 Cuïlla Mas 110,200 0,200 22,040 C#*D#*E#*F#

22 Cuïlla París 147,400 0,200 29,480 C#*D#*E#*F#
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23 Cuïlla Fortuny 71,300 0,200 14,260 C#*D#*E#*F#

24 Cuïlla Pujós 105,000 0,200 21,000 C#*D#*E#*F#

25 Cruïlla Occident i Plaça Mercat 259,300 0,200 51,860 C#*D#*E#*F#

29 Fressatge

30 Montseny - Mas 411,360 0,030 12,341 C#*D#*E#*F#

31 Mas - París 307,830 0,030 9,235 C#*D#*E#*F#

32 París-Pujós 599,700 0,030 17,991 C#*D#*E#*F#

33 Pujós-Occident 445,400 0,030 13,362 C#*D#*E#*F#

35 Enderroc de paviment

36 Plaça Mercat 186,000 0,200 37,200 C#*D#*E#*F#

38 Cruïlla Pujós

39 Nord 38,800 0,200 7,760 C#*D#*E#*F#

40 Sud 21,150 0,200 4,230 C#*D#*E#*F#

42 Cruïlla Fortuny 12,900 0,200 2,580 C#*D#*E#*F#

44 Cuïlla Mas

45 Nord 33,800 0,200 6,760 C#*D#*E#*F#

46 Sud 29,600 0,200 5,920 C#*D#*E#*F#

48 Cruïlla Montseny 53,700 0,200 10,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 358,693

2 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Inclos canon.

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

1 Zonificació i tipus de demolició T long, o sup, alçària amplada Unitats

2 Demolició rigola+vorada

3 Plaça Mercat 156,700 0,200 0,200 2,000 12,536 C#*D#*E#*F#

4 Pujós 47,200 0,200 0,200 2,000 3,776 C#*D#*E#*F#

5 París 0,000 0,200 0,200 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Fortuny 11,800 0,200 0,200 2,000 0,944 C#*D#*E#*F#

7 Mas 50,600 0,200 0,200 2,000 4,048 C#*D#*E#*F#

8 Montseny 29,000 0,200 0,200 2,000 2,320 C#*D#*E#*F#

10 Previsió d'enderroc de vorera al
enderrocar rigola sola

50,000 0,200 1,000 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#

12 Demolició rigola

13 Montseny-Mas 214,360 0,200 0,300 12,862 C#*D#*E#*F#

14 Mas-París 104,700 0,200 0,300 6,282 C#*D#*E#*F#

15 París-Pujós 291,100 0,200 0,300 17,466 C#*D#*E#*F#

16 Pujós-Occident 210,000 0,200 0,300 12,600 C#*D#*E#*F#

19 Demolició Panot

20 Cruïlla Montseny 85,500 0,200 17,100 C#*D#*E#*F#

21 Cuïlla Mas 110,200 0,200 22,040 C#*D#*E#*F#

22 Cuïlla París 147,400 0,200 29,480 C#*D#*E#*F#

23 Cuïlla Fortuny 71,300 0,200 14,260 C#*D#*E#*F#
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24 Cuïlla Pujós 105,000 0,200 21,000 C#*D#*E#*F#

25 Cruïlla Occident i Plaça Mercat 259,300 0,200 51,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,574

3 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclos
canon

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

1 Zonificació i tipus de demolició T superfície alçària

2 Fressatge C#*D#*E#*F#

3 Montseny - Mas 411,360 0,030 12,341 C#*D#*E#*F#

4 Mas - París 307,830 0,030 9,235 C#*D#*E#*F#

5 París-Pujós 599,700 0,030 17,991 C#*D#*E#*F#

6 Pujós-Occident 445,400 0,030 13,362 C#*D#*E#*F#

8 Enderroc de paviment

9 Plaça Mercat 186,000 0,200 37,200 C#*D#*E#*F#

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

11 Cruïlla Pujós C#*D#*E#*F#

12 Nord 38,800 0,200 7,760 C#*D#*E#*F#

13 Sud 21,150 0,200 4,230 C#*D#*E#*F#

15 Cruïlla Fortuny 12,900 0,200 2,580 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 Cuïlla Mas C#*D#*E#*F#

18 Nord 33,800 0,200 6,760 C#*D#*E#*F#

19 Sud 29,600 0,200 5,920 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 Cruïlla Montseny 53,700 0,200 10,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,119

4 F2R54MET m3 Transport d'elements de mobiliari urbà a magatzem municipal o centre de valoració municipal , amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

2 mobiliari urbà i altres elements 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

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

EUR



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 20/06/14 Pàg.: 15

1 treballadors 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

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

1 treballadors 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

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

1 treballadors 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

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

1 treballadors 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

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

1 treballadors 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

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

1 treballadors 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

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

1 treballadors 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H6AA2111 m Tanca de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
diàmetre, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó, inclòs malla
de polietilè d'alta densitat i el seu desmuntatge posterior.

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

1 Separació a solar 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça mercat 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic, sòcol de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs.

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

1 Barana en tram més exigent 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

2 Previsió 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 m, de planxa d'acer de 8
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

EUR
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4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat
al terreny i amb el desmuntatge inclòs.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100 x 100 cm i de gruix 3 mm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  ELEMENTS AUXILIARS I CONTROL DE LA SEGURETAT

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H15Z1Z02 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut. (equips, instal·lacions, mòduls, etc.) i àrees
anexes.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

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

1 Reunions 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  SENYALITZACIÓ

1 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

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

EUR
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1 Carrer FORTUNY 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 HBB11Z02 u Placa amb pintura reflectora triangular, circular o cuadrada de 60 cm, elements d'ancoratge, fixació i suport
inclos el desmuntatge, per a senyals de trànsit, riscos generics, definició de zones i elements de seguretat i
senyalització

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

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

2 TRAM2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HBBZ1Z08 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 mm incloent excavació i fonamentació amb dau de formigó
de 40 x 40 x 40 cm incloent desmuntatge del conjunt

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

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

1 HORES DIA T DIES SETMANES MES

2 2 5,000 4,000 6,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 HQU21301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,0 x 2,5 x 2,3 m de de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb insatal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 06  EQUIPAMENT MÈDIC

1 HQUAINT0 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUAINT1 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 HQUAP000 u Cursets de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 07  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 HJ700Z02 u Subministrament d'aigua provisional d'obra, necessaria per a la realització dels treballs per part del Contractista i
de la resta d'insdustrials que intervenguin a l'obra, comprenent quadre de contadors i totes les canonades i
connexions desde el punt d'entrega possat a disposició per la Propietat, així com tots els treballs addcionals
necessaris, incloent connexió dels banys d'obra i els seus consums. L'unitat inclou les gestions en relació amb
Companyia així com documents de legalització i tramits necessaris davant els Organismes Públics. Correspon al
Contractista estar sempre provist d'aigua de reserva suficient per a cas de tall de subministrament. La
composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de Seguretat i Salut, incloent desmuntatge i retirada
posterior, així com el manteniment, reparació i substitució necessari al llarg de l'obra.

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

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT

1 CQUALIT01 u Rases i cablejat necessari, amb instal·lació, muntatge i enderroc del paviment inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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CQUALIT01P-1 u Rases i cablejat necessari, amb instal·lació, muntatge i enderroc del paviment inclòs. 3.148,48 €

(TRES MIL  CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2192C05P-2 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

F2193A05P-3 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2194JL5P-4 m2 Demolició de paviment de panots inclos solera de formigó, vorades de parterres i escosells
de formigó prefabricat, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F21CS001P-5 u Desmuntatge i recol·locació de tot tipus de mobiliari, senyals de trànsit, pilones, papereres,
bústies, bancs, escocells, etc., inclòs l'enderroc de la base de formigó, la retirada de la runa
generada, càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat, inclou cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. S'inclouen les feines d'extracció i càrrega manual.

11,83 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

F21DQD01P-6 u Desplaçament d'embornal sifònic prefabricat model L'Hospitalet existent per situar-lo a la
nova alineació de carrer amb mitjans mecànics. Inclou tots els treballs necessaris
d'extracció, recol.locació i connexió a xarxa existent.

183,42 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F21DQG04P-7 u Anulació d'embornal sifònic mitjançant la seva demolició i el segat de connexió a claveguera
segons els criteris i indicacions del serveis tècnics municipals, amb mitjans mecànics i
carrega sobre camió.

69,64 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2R54269P-8 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

6,66 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

F2R54METP-9 m3 Transport d'elements de mobiliari urbà a magatzem municipal o centre de valoració municipal
, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

6,66 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

F2RA61H0P-10 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclos canon.

10,88 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2RA63G0P-11 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclos canon

19,65 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

F9365H21P-12 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

68,37 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

F961S005P-13 m Pedra granítica, recta, serrada i flamejada, de mides 30cm d'amplada x 50cm de longitud x
8cm d'alçada, per a formació d'encintat sobre base de formigo hm-20/p/40/i de 30 a 35 cm
d'alçària. col.locada a tope i rejuntada amb morter mixt 1:2:10.

69,43 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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F961VBG2P-14 u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i
buixardada de 20x25x100 cm, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 n/mm2
de resitència mínima a compressió

63,64 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9787G41P-15 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

5,94 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F981U120P-16 m Gual per a vehicles de 60 cm, format per pecçes de 40 cm d'ample de pedra granítica, gra fi,
amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de
remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat
amb base de formigó

209,57 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F991Z051P-17 u Escocell rectangular de acer galvanitzat de 120x80x20 cm i 8 mm de gruix col.locat sobre
base de formigo.

132,32 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

F9E13200P-18 m2 Paviment de panot de qualsevol tipus i dibuix per a vorera, gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

24,24 €

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

F9F51005P-19 m2 Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, similar al paviment existent, de forma
rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6
de 3 cm de gruix, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i rejuntades amb sorra
tamissada

33,27 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

F9H112P1P-20 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D,
amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

66,02 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

F9H11B51P-21 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

56,12 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

F9Z1U010P-22 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FBB11111P-23 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

71,55 €

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

FBB11251P-24 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,44 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FBB21201P-25 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

78,35 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FBB21811P-26 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x70 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

120,18 €

(CENT VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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FBBZSU01P-27 m Suport de secció rodona de tub d'acer galvanitzat de 50x2 mm, col·locat a terra clavat i collat
amb morter. Inclou el forat per col·locar-lo.

19,13 €

(DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FBS33000P-28 ut Desplaçament d'equip de senyalització vertical i horitzontal. 700,00 €

(SET-CENTS EUROS)

FD5JS009P-29 u Suministre i col.locació d'unitat d'embornal sifònic model Hospitalet, format per una única
caixa per a embornal sifònic de mides interiors 140x30x80 cm, amb parets exteriors de gero
15 cm de gruix. sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I. La caixa d'embornal queda
divida per una paret interior de gero de 15cm de gruix amb un tub de PE de diàmetre 250mm.
La sortida de la caixa d'embornal també estarà feta amb tub PE de 250mm. Inclou bastiment i
reixa practicable per embornal model Meridiana, de fosa grisa de 750x285mm, i marc i tapa
de canaleta model: PQ-753 de 75x300cm de Norinco o similar -totes dues reixes són C-250
per paviment de trànsit-, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l, revestides amb pintura negra, amb superficie antilliscant i
arrticulades-antirobatori. Inclou connexió a xarxa existent

569,65 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

FDDZAHB5P-30 u Retirada de tapa de pou de clavegueram existent i subministrament i col·locació de marc de
fundició dúctil per a pou de registre i tapa circular abatible amb tancament model SOLO 7 SC
AENOR de Norinco o similar, pas lliure 714 mm, marc quadrat de 1020 x1020 mm, classe
D400, bloqueig de seguretat antiretorn a 90º, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter a nova cota de calçada.

429,98 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FQ1SI01P-31 u Subministrament i instal·lació de banc tipus SIMILAR MADERA Mod. C-1016 1800 de
FABREGAS o equivalent de suports de fosa d'alumini anoditzat (AG3) i 7 llistons de fusta de
guinea de 1800x900x400 mm de cargoleria en acer inoxidable A4.

302,50 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FQ1SI02P-32 u Subministrament i instal·lació de cadira tipus SIMILAR MADERA Mod. C-1016 SILLA de
FABREGAS o equivalent de suports de fosa d'alumini anoditzat (AG3) i 7 llistons de fusta de
guinea de 700x900x400 mm de cargoleria en acer inoxidable A4.

225,50 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FQ213112P-33 u Paperera circular 60 gris. Capacitat de 60l. cubeta abatible de planxa d'acer amb forats
triangulars. Estructura de tub de Ø40mm. Bloqueig de seguretat sense clau. Mides totals 885
mm x 470 mm x Ø380 mm. Acabat amb tractament ferrus contra l'oxidació i pintura al form en
color gris RAL 7011.

83,67 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FQ423211P-34 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó.

206,54 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FR43362CP-35 u Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules
NTJ

128,40 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FR612232P-36 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

40,46 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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FR6P16C5P-37 u Trasplantament dins de l'obra o viver municipal, d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre
de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25%
de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

234,13 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FSE1U001P-38 u Retirada de columna seemaforica de planxa d'acer galvanitzat de 4,00 m d'alçària, i elements
d esemaforitzacio i transport a magatzem municipal.

151,92 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

G2194XL5P-39 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

3,97 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

G21B4001P-40 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

31,78 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

G9J13J20P-41 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B4 TER,
amb dotació 0,6 kg/m2

12,85 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GBA31111P-42 m2 Pintat sobre paviment de marques vials de qualsevol tipus i faixes superficials, amb pintura
reflectora, de doble component, antilliscant, i amb microesferes de vidre, amb doble
component, antilliscant, amb màquina d'accionament manual

8,38 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

H1411111P-43 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,22 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H1421110P-44 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

H142AC60P-45 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

6,97 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

H1433115P-46 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

12,99 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H1441201P-47 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

H1455710P-48 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H1461122P-49 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/06/14 Pàg.: 5

H1462242P-50 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

22,04 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H1481131P-51 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

H1485800P-52 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,17 €

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

H1522111P-53 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic, sòcol de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.

2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

H1532581P-54 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

4,23 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H153A9F1P-55 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs.

21,04 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H15A2015P-56 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 46,13 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

H15B1001P-57 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100 x 100 cm i
de gruix 3 mm

35,27 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

H15Z1Z02P-58 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut. (equips, instal·lacions,
mòduls, etc.) i àrees anexes.

14,60 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H15Z2011P-59 h Senyaler 16,75 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H16F1003P-60 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 141,20 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H16F1004P-61 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. 16,05 €

(SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

H6AA2111P-62 m Tanca de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus
prefabricats de formigó, inclòs malla de polietilè d'alta densitat i el seu desmuntatge posterior.

6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

HB2C1000P-63 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

48,35 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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HBB11Z02P-64 u Placa amb pintura reflectora triangular, circular o cuadrada de 60 cm, elements d'ancoratge,
fixació i suport inclos el desmuntatge, per a senyals de trànsit, riscos generics, definició de
zones i elements de seguretat i senyalització

41,62 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

HBBA1511P-65 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

17,74 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBBAC005P-66 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,29 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

HBBAC013P-67 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

29,98 €

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

HBBZ1Z08P-68 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 mm incloent excavació i fonamentació
amb dau de formigó de 40 x 40 x 40 cm incloent desmuntatge del conjunt

13,10 €

(TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

HJ700Z02P-69 u Subministrament d'aigua provisional d'obra, necessaria per a la realització dels treballs per
part del Contractista i de la resta d'insdustrials que intervenguin a l'obra, comprenent quadre
de contadors i totes les canonades i connexions desde el punt d'entrega possat a disposició
per la Propietat, així com tots els treballs addcionals necessaris, incloent connexió dels banys
d'obra i els seus consums. L'unitat inclou les gestions en relació amb Companyia així com
documents de legalització i tramits necessaris davant els Organismes Públics. Correspon al
Contractista estar sempre provist d'aigua de reserva suficient per a cas de tall de
subministrament. La composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de Seguretat i Salut,
incloent desmuntatge i retirada posterior, així com el manteniment, reparació i substitució
necessari al llarg de l'obra.

625,70 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

HM31161JP-70 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs.

39,45 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU15Q0AP-71 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

HQU1A20AP-72 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

101,19 €

(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

HQU1A505P-73 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,0 x 2,5 x 2,3 m de de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb insatal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

112,60 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

HQU21301P-74 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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HQU2P001P-75 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

HQUAINT0P-76 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene
en el Treball.

88,45 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

HQUAINT1P-77 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'Ordenança
General de Seguretat i Higiene en el Treball.

31,46 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

HQUAM000P-78 u Reconeixement mèdic 20,50 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HQUAP000P-79 u Cursets de primers auxilis i socorrisme 153,13 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

HQUZM000P-80 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 16,67 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

M219UF63P-81 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

M21BU510P-82 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8,68 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

SEMAFOR02P-83 u Instal.lació de bàcul per a semàfor, inclòs excavació, fonamentació, retirada, transpot i
deposició de runa a abocador autoritzat. Totalment instal.lat.

115,28 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

SEMAFOR03P-84 u Semàfor vehicles policarbonat, de 3 focus 200 mm diàmetre, tecnologia leds 42 V/AC, mod
13/200

539,58 €

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

SEMAFOR04P-85 u Semàfor vianants policarbonat, de 2 focus 200 mm de costat, tecnologia leds 42 V/AC, mod
12/200 PPC

266,47 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

SEMAFOR05P-86 u Instal·lació de semàfor 266,47 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

SEMAFOR06P-87 u Subministrament columna semafòrica 4000 174,98 €

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

SEMAFOR07P-88 u Basament de formigó per a columna 49,05 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

SEMAFOR08P-89 u Arqueta 60x60cm 174,98 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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SEMAFOR09P-90 u Rases i cablejat necessari, amb instal·lació, muntatge i enderroc del paviment inclòs. 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

alumne
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Barcelona, juny de 2014Juan Hereza Atienza
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P-1 CQUALIT01 u Rases i cablejat necessari, amb instal·lació, muntatge i enderroc del paviment inclòs. 3.148,48 €

Sense descomposició 3.148,48000 €

P-2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,05 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-3 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,54 €

Altres conceptes 4,54000 €

P-4 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots inclos solera de formigó, vorades de parterres i escosells
de formigó prefabricat, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,11 €

Altres conceptes 5,11000 €

P-5 F21CS001 u Desmuntatge i recol·locació de tot tipus de mobiliari, senyals de trànsit, pilones, papereres,
bústies, bancs, escocells, etc., inclòs l'enderroc de la base de formigó, la retirada de la runa
generada, càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat, inclou cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. S'inclouen les feines d'extracció i càrrega manual.

11,83 €

Altres conceptes 11,83000 €

P-6 F21DQD01 u Desplaçament d'embornal sifònic prefabricat model L'Hospitalet existent per situar-lo a la
nova alineació de carrer amb mitjans mecànics. Inclou tots els treballs necessaris
d'extracció, recol.locació i connexió a xarxa existent.

183,42 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 28,69000 €

Altres conceptes 154,73000 €

P-7 F21DQG04 u Anulació d'embornal sifònic mitjançant la seva demolició i el segat de connexió a claveguera
segons els criteris i indicacions del serveis tècnics municipals, amb mitjans mecànics i
carrega sobre camió.

69,64 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 55,05000 €

Altres conceptes 14,59000 €

P-8 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

6,66 €

Altres conceptes 6,66000 €

P-9 F2R54MET m3 Transport d'elements de mobiliari urbà a magatzem municipal o centre de valoració municipal
, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

6,66 €

Altres conceptes 6,66000 €

P-10 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclos canon.

10,88 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una dens 10,87500 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-11 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclos canon

19,65 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit 19,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 F9365H21 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

68,37 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 60,24900 €

Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 20/06/14 Pàg.: 2

Altres conceptes 8,12100 €

P-13 F961S005 m Pedra granítica, recta, serrada i flamejada, de mides 30cm d'amplada x 50cm de longitud x
8cm d'alçada, per a formació d'encintat sobre base de formigo hm-20/p/40/i de 30 a 35 cm
d'alçària. col.locada a tope i rejuntada amb morter mixt 1:2:10.

69,43 €

B0G1UM74 M2 LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA IMPALA FLAMEJADA DE 30 X 40/50 I DE 8 CM DE 29,01000 €

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,06615 €

Altres conceptes 40,35385 €

P-14 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i
buixardada de 20x25x100 cm, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 n/mm2
de resitència mínima a compressió

63,64 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,66620 €

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, a 48,37000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 3,30300 €

Altres conceptes 11,30080 €

P-15 F9787G41 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

5,94 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 4,86486 €

Altres conceptes 1,07514 €

P-16 F981U120 m Gual per a vehicles de 60 cm, format per pecçes de 40 cm d'ample de pedra granítica, gra fi,
amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de
remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat
amb base de formigó

209,57 €

B981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi,  amb les cares vistes flamejad 135,94000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,93532 €

Altres conceptes 66,69468 €

P-17 F991Z051 u Escocell rectangular de acer galvanitzat de 120x80x20 cm i 8 mm de gruix col.locat sobre
base de formigo.

132,32 €

B99ZZ051 U ESCOSSELL d'acer galvanitzat DE 120X80X20 DE 8 MM DE GRUIX 110,00000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 10,47420 €

Altres conceptes 11,84580 €

P-18 F9E13200 m2 Paviment de panot de qualsevol tipus i dibuix per a vorera, gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

24,24 €

B0111000 m3 Aigua 0,01250 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,18120 €

Altres conceptes 17,72607 €

P-19 F9F51005 m2 Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, similar al paviment existent, de forma
rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6
de 3 cm de gruix, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i rejuntades amb sorra
tamissada

33,27 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,29818 €

B9F11005 m2 Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior graba 18,20700 €

Altres conceptes 14,76482 €

P-20 F9H112P1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D,
amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa

66,02 €
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i compactada

B9H112P1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb 61,81000 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-21 F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

56,12 €

B9H11B51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic d 51,91000 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-22 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,13 €

Altres conceptes 3,13000 €

P-23 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

71,55 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 55,20000 €

Altres conceptes 16,35000 €

P-24 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,44 €

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

Altres conceptes 14,15000 €

P-25 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

78,35 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 62,12000 €

Altres conceptes 16,23000 €

P-26 FBB21811 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x70 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

120,18 €

BBM1BEB2 u Placa d'orientació o situació, de 45x70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 104,37000 €

Altres conceptes 15,81000 €

P-27 FBBZSU01 m Suport de secció rodona de tub d'acer galvanitzat de 50x2 mm, col·locat a terra clavat i collat
amb morter. Inclou el forat per col·locar-lo.

19,13 €

BBMZSU01 m Suport de secció rodona de tub d'acer galvanitzat de 50x2 mm, per a senyalització vert 14,70000 €

Altres conceptes 4,43000 €

P-28 FBS33000 ut Desplaçament d'equip de senyalització vertical i horitzontal. 700,00 €

Sense descomposició 700,00000 €

P-29 FD5JS009 u Suministre i col.locació d'unitat d'embornal sifònic model Hospitalet, format per una única
caixa per a embornal sifònic de mides interiors 140x30x80 cm, amb parets exteriors de gero
15 cm de gruix. sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I. La caixa d'embornal queda
divida per una paret interior de gero de 15cm de gruix amb un tub de PE de diàmetre 250mm.
La sortida de la caixa d'embornal també estarà feta amb tub PE de 250mm. Inclou bastiment i
reixa practicable per embornal model Meridiana, de fosa grisa de 750x285mm, i marc i tapa
de canaleta model: PQ-753 de 75x300cm de Norinco o similar -totes dues reixes són C-250
per paviment de trànsit-, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l, revestides amb pintura negra, amb superficie antilliscant i
arrticulades-antirobatori. Inclou connexió a xarxa existent

569,65 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 50,49440 €

BD1BU001 U Reixa tipus Barcino de Norinco o similar de mides 1030x528 409,81000 €

Altres conceptes 109,34560 €

P-30 FDDZAHB5 u Retirada de tapa de pou de clavegueram existent i subministrament i col·locació de marc de
fundició dúctil per a pou de registre i tapa circular abatible amb tancament model SOLO 7 SC

429,98 €
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AENOR de Norinco o similar, pas lliure 714 mm, marc quadrat de 1020 x1020 mm, classe
D400, bloqueig de seguretat antiretorn a 90º, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter a nova cota de calçada.

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,98158 €

BDDZU000 U BASTIMENT I TAPAsolo SC de NORINCO 401,38000 €

Altres conceptes 27,61842 €

P-31 FQ1SI01 u Subministrament i instal·lació de banc tipus SIMILAR MADERA Mod. C-1016 1800 de
FABREGAS o equivalent de suports de fosa d'alumini anoditzat (AG3) i 7 llistons de fusta de
guinea de 1800x900x400 mm de cargoleria en acer inoxidable A4.

302,50 €

Sense descomposició 302,50000 €

P-32 FQ1SI02 u Subministrament i instal·lació de cadira tipus SIMILAR MADERA Mod. C-1016 SILLA de
FABREGAS o equivalent de suports de fosa d'alumini anoditzat (AG3) i 7 llistons de fusta de
guinea de 700x900x400 mm de cargoleria en acer inoxidable A4.

225,50 €

Sense descomposició 225,50000 €

P-33 FQ213112 u Paperera circular 60 gris. Capacitat de 60l. cubeta abatible de planxa d'acer amb forats
triangulars. Estructura de tub de Ø40mm. Bloqueig de seguretat sense clau. Mides totals 885
mm x 470 mm x Ø380 mm. Acabat amb tractament ferrus contra l'oxidació i pintura al form en
color gris RAL 7011.

83,67 €

BQ2131U0 u paperera trabucable de 60 l 65,00000 €

Altres conceptes 18,67000 €

P-34 FQ423211 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó.

206,54 €

BQ423211 u Pilona d'acer cortén granallat, siluetejada, d'alçària 900 mm, per a col·locació superfici 189,00000 €

Altres conceptes 17,54000 €

P-35 FR43362C u Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules
NTJ

128,40 €

BR43362C u Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra d 128,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 FR612232 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

40,46 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 1,87719 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 6,55846 €

B0111000 m3 Aigua 0,12800 €

Altres conceptes 31,89635 €

P-37 FR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra o viver municipal, d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre
de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25%
de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

234,13 €

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 193,07995 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 17,67484 €
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Altres conceptes 22,12521 €

P-38 FSE1U001 u Retirada de columna seemaforica de planxa d'acer galvanitzat de 4,00 m d'alçària, i elements
d esemaforitzacio i transport a magatzem municipal.

151,92 €

BHM1RE001 u Retirada columna de planxa d'acer galvanitzat de 4,00 m d'alçària 126,18000 €

Altres conceptes 25,74000 €

P-39 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

3,97 €

Altres conceptes 3,97000 €

P-40 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

31,78 €

Altres conceptes 31,78000 €

P-41 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B4 TER,
amb dotació 0,6 kg/m2

12,85 €

B0552200 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent 0,25200 €

Altres conceptes 12,59800 €

P-42 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de marques vials de qualsevol tipus i faixes superficials, amb pintura
reflectora, de doble component, antilliscant, i amb microesferes de vidre, amb doble
component, antilliscant, amb màquina d'accionament manual

8,38 €

B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, amb doble component, antilliscant 4,25000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,80250 €

Altres conceptes 3,32750 €

P-43 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,22 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-44 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4,90 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 4,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-45 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

6,97 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 6,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

12,99 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 12,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,65 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-48 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,04 €
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B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

9,38 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 9,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

22,04 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 22,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-51 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,17 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,17000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-53 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic, sòcol de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.

2,95 €

Sense descomposició 2,95000 €

P-54 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

4,23 €

B1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària fins a 1,5 4,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-55 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs.

21,04 €

B153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de f 21,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-56 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 46,13 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 46,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-57 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100 x 100 cm i
de gruix 3 mm

35,27 €

B15B0001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució, de superfíci 35,27000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-58 H15Z1Z02 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut. (equips, instal·lacions,
mòduls, etc.) i àrees anexes.

14,60 €

B15Z1Z02 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut. 14,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-59 H15Z2011 h Senyaler 16,75 €

Altres conceptes 16,75000 €
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P-60 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 141,20 €

Altres conceptes 141,20000 €

P-61 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. 16,05 €

B16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. 16,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-62 H6AA2111 m Tanca de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus
prefabricats de formigó, inclòs malla de polietilè d'alta densitat i el seu desmuntatge posterior.

6,56 €

B6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 6,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-63 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

48,35 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , p 6,70000 €

Altres conceptes 41,65000 €

P-64 HBB11Z02 u Placa amb pintura reflectora triangular, circular o cuadrada de 60 cm, elements d'ancoratge,
fixació i suport inclos el desmuntatge, per a senyals de trànsit, riscos generics, definició de
zones i elements de seguretat i senyalització

41,62 €

BBB11Z02 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, elements d'ancoratge i fixa 41,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-65 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

17,74 €

BBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 17,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-66 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,29 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 7,63000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-67 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

29,98 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 10,32000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-68 HBBZ1Z08 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 mm incloent excavació i fonamentació
amb dau de formigó de 40 x 40 x 40 cm incloent desmuntatge del conjunt

13,10 €

BBBZ1Z08 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 mm incloent excavació i fonament 13,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-69 HJ700Z02 u Subministrament d'aigua provisional d'obra, necessaria per a la realització dels treballs per
part del Contractista i de la resta d'insdustrials que intervenguin a l'obra, comprenent quadre
de contadors i totes les canonades i connexions desde el punt d'entrega possat a disposició
per la Propietat, així com tots els treballs addcionals necessaris, incloent connexió dels banys
d'obra i els seus consums. L'unitat inclou les gestions en relació amb Companyia així com
documents de legalització i tramits necessaris davant els Organismes Públics. Correspon al
Contractista estar sempre provist d'aigua de reserva suficient per a cas de tall de
subministrament. La composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de Seguretat i Salut,
incloent desmuntatge i retirada posterior, així com el manteniment, reparació i substitució
necessari al llarg de l'obra.

625,70 €
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Sense descomposició 625,70000 €

P-70 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs.

39,45 €

BM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport 39,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-71 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07 €

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsi 143,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-72 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

101,19 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 101,19000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-73 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,0 x 2,5 x 2,3 m de de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb insatal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

112,60 €

Sense descomposició 112,60000 €

P-74 HQU21301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 5,79 €

Sense descomposició 5,79000 €

P-75 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 4,40 €

Sense descomposició 4,40000 €

P-76 HQUAINT0 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene
en el Treball.

88,45 €

Sense descomposició 88,45000 €

P-77 HQUAINT1 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'Ordenança
General de Seguretat i Higiene en el Treball.

31,46 €

Sense descomposició 31,46000 €

P-78 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 20,50 €

Sense descomposició 20,50000 €

P-79 HQUAP000 u Cursets de primers auxilis i socorrisme 153,13 €

Sense descomposició 153,13000 €

P-80 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 16,67 €

Altres conceptes 16,67000 €

P-81 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

1,52 €

Altres conceptes 1,52000 €

P-82 M21BU510 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8,68 €

Altres conceptes 8,68000 €

P-83 SEMAFOR0 u Instal.lació de bàcul per a semàfor, inclòs excavació, fonamentació, retirada, transpot i
deposició de runa a abocador autoritzat. Totalment instal.lat.

115,28 €
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Sense descomposició 115,28000 €

P-84 SEMAFOR0 u Semàfor vehicles policarbonat, de 3 focus 200 mm diàmetre, tecnologia leds 42 V/AC, mod
13/200

539,58 €

Sense descomposició 539,58000 €

P-85 SEMAFOR0 u Semàfor vianants policarbonat, de 2 focus 200 mm de costat, tecnologia leds 42 V/AC, mod
12/200 PPC

266,47 €

Sense descomposició 266,47000 €

P-86 SEMAFOR0 u Instal·lació de semàfor 266,47 €

Sense descomposició 266,47000 €

P-87 SEMAFOR0 u Subministrament columna semafòrica 4000 174,98 €

Sense descomposició 174,98000 €

P-88 SEMAFOR0 u Basament de formigó per a columna 49,05 €

Sense descomposició 49,05000 €

P-89 SEMAFOR0 u Arqueta 60x60cm 174,98 €

Sense descomposició 174,98000 €

P-90 SEMAFOR0 u Rases i cablejat necessari, amb instal·lació, muntatge i enderroc del paviment inclòs. 250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

alumne
Texto escrito a máquina
Barcelona, juny de 2014Juan Hereza Atienza

alumne
Texto escrito a máquina

alumne
Texto escrito a máquina
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 ENDERROCS

1 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió. (P - 39)

3,97 375,950 1.492,52

2 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un
gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
81)

1,52 1.764,290 2.681,72

3 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 2)

5,05 315,300 1.592,27

4 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 3)

4,54 820,160 3.723,53

5 F21DQG04 u Anulació d'embornal sifònic mitjançant la seva demolició i el segat de
connexió a claveguera segons els criteris i indicacions del serveis
tècnics municipals, amb mitjans mecànics i carrega sobre camió. (P - 7)

69,64 4,000 278,56

6 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots inclos solera de formigó, vorades de
parterres i escosells de formigó prefabricat, de fins a 20 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 4)

5,11 778,700 3.979,16

7 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 22) 3,13 75,800 237,25

TOTAL Capítol 01.01 13.985,01

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Desmuntatges

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 40)

31,78 61,000 1.938,58

2 M21BU510 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments, superfície entre 0,5 i
1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 82)

8,68 5,000 43,40

3 FSE1U001 u Retirada de columna seemaforica de planxa d'acer galvanitzat de 4,00
m d'alçària, i elements d esemaforitzacio i transport a magatzem
municipal. (P - 38)

151,92 8,000 1.215,36

4 F21CS001 u Desmuntatge i recol·locació de tot tipus de mobiliari, senyals de trànsit,
pilones, papereres, bústies, bancs, escocells, etc., inclòs l'enderroc de
la base de formigó, la retirada de la runa generada, càrrega sobre
camió i transport a abocador autoritzat, inclou cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. S'inclouen les feines d'extracció i càrrega
manual. (P - 5)

11,83 69,000 816,27

TOTAL Capítol 01.02 4.013,61

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Ferms i Paviments

Titol 3 01 Voreres

EUR
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1 F9E13200 m2 Paviment de panot de qualsevol tipus i dibuix per a vorera, gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 18)

24,24 593,000 14.374,32

2 F991Z051 u Escocell rectangular de acer galvanitzat de 120x80x20 cm i 8 mm de
gruix col.locat sobre base de formigo. (P - 17)

132,32 2,000 264,64

3 F9365H21 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 12)

68,37 204,540 13.984,40

4 F9F51005 m2 Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, similar al paviment
existent, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, i rejuntades amb sorra tamissada (P -
19)

33,27 429,000 14.272,83

TOTAL Titol 3 01.03.01 42.896,19

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Ferms i Paviments

Titol 3 02 Encitats i guals

1 F961S005 m Pedra granítica, recta, serrada i flamejada, de mides 30cm d'amplada
x 50cm de longitud x 8cm d'alçada, per a formació d'encintat sobre
base de formigo hm-20/p/40/i de 30 a 35 cm d'alçària. col.locada a
tope i rejuntada amb morter mixt 1:2:10. (P - 13)

69,43 91,800 6.373,67

2 F981U120 m Gual per a vehicles de 60 cm, format per pecçes de 40 cm d'ample de
pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció
62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm
conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat
amb base de formigó (P - 16)

209,57 35,400 7.418,78

3 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi,
recta, escairada i buixardada de 20x25x100 cm, col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a
compressió (P - 14)

63,64 66,800 4.251,15

4 F9787G41 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat (P - 15)

5,94 66,800 396,79

TOTAL Titol 3 01.03.02 18.440,39

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Ferms i Paviments

Titol 3 03 Calçades

1 F9H112P1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P
- 20)

66,02 211,715 13.977,42

2 F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 21)

56,12 508,115 28.515,41

3 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
tipus C60B3/B4 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (P - 41)

12,85 5.292,870 68.013,38

EUR
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TOTAL Titol 3 01.03.03 110.506,21

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 clavegueram

1 FD5JS009 u Suministre i col.locació d'unitat d'embornal sifònic model Hospitalet,
format per una única caixa per a embornal sifònic de mides interiors
140x30x80 cm, amb parets exteriors de gero 15 cm de gruix. sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I. La caixa d'embornal queda
divida per una paret interior de gero de 15cm de gruix amb un tub de
PE de diàmetre 250mm. La sortida de la caixa d'embornal també
estarà feta amb tub PE de 250mm. Inclou bastiment i reixa practicable
per embornal model Meridiana, de fosa grisa de 750x285mm, i marc i
tapa de canaleta model: PQ-753 de 75x300cm de Norinco o similar
-totes dues reixes són C-250 per paviment de trànsit-, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l,
revestides amb pintura negra, amb superficie antilliscant i
arrticulades-antirobatori. Inclou connexió a xarxa existent (P - 29)

569,65 20,000 11.393,00

2 F21DQD01 u Desplaçament d'embornal sifònic prefabricat model L'Hospitalet
existent per situar-lo a la nova alineació de carrer amb mitjans
mecànics. Inclou tots els treballs necessaris d'extracció, recol.locació i
connexió a xarxa existent. (P - 6)

183,42 41,000 7.520,22

3 FDDZAHB5 u Retirada de tapa de pou de clavegueram existent i subministrament i
col·locació de marc de fundició dúctil per a pou de registre i tapa
circular abatible amb tancament model SOLO 7 SC AENOR de
Norinco o similar, pas lliure 714 mm, marc quadrat de 1020 x1020 mm,
classe D400, bloqueig de seguretat antiretorn a 90º, segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter a nova cota de calçada. (P - 30)

429,98 15,000 6.449,70

TOTAL Capítol 01.04 25.362,92

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Jardineria

1 FR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra o viver municipal, d'arbre planifoli de 50
a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25%
de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (P -
37)

234,13 2,000 468,26

2 FR612232 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)

40,46 1,000 40,46

3 FR43362C u Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 35)

128,40 1,000 128,40

TOTAL Capítol 01.05 637,12

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 Protecció i senyalització

EUR

Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

PRESSUPOST Data: 19/06/14 Pàg.: 4

Titol 3 01 Vertical

1 FBBZSU01 m Suport de secció rodona de tub d'acer galvanitzat de 50x2 mm,
col·locat a terra clavat i collat amb morter. Inclou el forat per
col·locar-lo. (P - 27)

19,13 92,300 1.765,70

2 FBB21811 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
45x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 26)

120,18 9,000 1.081,62

3 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 24)

62,44 35,000 2.185,40

4 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 25)

78,35 1,000 78,35

5 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 23)

71,55 3,000 214,65

TOTAL Titol 3 01.06.01 5.325,72

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 Protecció i senyalització

Titol 3 02 Horitzontal

1 FBS33000 ut Desplaçament d'equip de senyalització vertical i horitzontal. (P - 28) 700,00 1,000 700,00

2 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de marques vials de qualsevol tipus i faixes
superficials, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant, i
amb microesferes de vidre, amb doble component, antilliscant, amb
màquina d'accionament manual (P - 42)

8,38 28,620 239,84

TOTAL Titol 3 01.06.02 939,84

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 Semaforització

1 SEMAFOR02 u Instal.lació de bàcul per a semàfor, inclòs excavació, fonamentació,
retirada, transpot i deposició de runa a abocador autoritzat. Totalment
instal.lat. (P - 83)

115,28 8,000 922,24

2 SEMAFOR03 u Semàfor vehicles policarbonat, de 3 focus 200 mm diàmetre,
tecnologia leds 42 V/AC, mod 13/200 (P - 84)

539,58 8,000 4.316,64

3 SEMAFOR04 u Semàfor vianants policarbonat, de 2 focus 200 mm de costat,
tecnologia leds 42 V/AC, mod 12/200 PPC (P - 85)

266,47 10,000 2.664,70

4 SEMAFOR05 u Instal·lació de semàfor (P - 86) 266,47 18,000 4.796,46

5 SEMAFOR06 u Subministrament columna semafòrica 4000 (P - 87) 174,98 10,000 1.749,80

6 SEMAFOR07 u Basament de formigó per a columna
(P - 88)

49,05 10,000 490,50

7 SEMAFOR08 u Arqueta 60x60cm (P - 89) 174,98 10,000 1.749,80

8 SEMAFOR09 u Rases i cablejat necessari, amb instal·lació, muntatge i enderroc del
paviment inclòs. (P - 90)

250,00 10,000 2.500,00

TOTAL Capítol 01.07 19.190,14

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 08 Mobiliari urbà

EUR
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1 FQ213112 u Paperera circular 60 gris. Capacitat de 60l. cubeta abatible de planxa
d'acer amb forats triangulars. Estructura de tub de Ø40mm. Bloqueig
de seguretat sense clau. Mides totals 885 mm x 470 mm x Ø380 mm.
Acabat amb tractament ferrus contra l'oxidació i pintura al form en
color gris RAL 7011. (P - 33)

83,67 1,000 83,67

2 FQ1SI01 u Subministrament i instal·lació de banc tipus SIMILAR MADERA Mod.
C-1016 1800 de FABREGAS o equivalent de suports de fosa d'alumini
anoditzat (AG3) i 7 llistons de fusta de guinea de 1800x900x400 mm
de cargoleria en acer inoxidable A4.
(P - 31)

302,50 12,000 3.630,00

3 FQ1SI02 u Subministrament i instal·lació de cadira tipus SIMILAR MADERA Mod.
C-1016 SILLA de FABREGAS o equivalent de suports de fosa
d'alumini anoditzat (AG3) i 7 llistons de fusta de guinea de
700x900x400 mm de cargoleria en acer inoxidable A4.
(P - 32)

225,50 0,000 0,00

4 FQ423211 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre,
ancorada amb dau de formigó. (P - 34)

206,54 71,000 14.664,34

TOTAL Capítol 01.08 18.378,01

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 09 Gestió de residus

1 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 8)

6,66 358,693 2.388,90

2 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclos canon. (P - 10)

10,88 230,574 2.508,65

3 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Inclos canon (P - 11)

19,65 128,119 2.517,54

4 F2R54MET m3 Transport d'elements de mobiliari urbà a magatzem municipal o centre
de valoració municipal , amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
9)

6,66 20,000 133,20

TOTAL Capítol 01.09 7.548,29

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 Seguretat i salut

Titol 3 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 43)

6,22 20,000 124,40

2 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 50)

22,04 20,000 440,80

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm

6,97 1,000 6,97

EUR
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de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 45)

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 44)

4,90 20,000 98,00

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 46)

12,99 20,000 259,80

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 47)

0,65 40,000 26,00

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
48)

2,04 20,000 40,80

8 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 49)

9,38 10,000 93,80

9 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 51) 9,53 20,000 190,60

10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 52)

18,17 20,000 363,40

TOTAL Titol 3 01.10.01 1.644,57

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 Seguretat i salut

Titol 3 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H6AA2111 m Tanca de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90 x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5 x 2 m
de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó,
inclòs malla de polietilè d'alta densitat i el seu desmuntatge posterior.
(P - 62)

6,56 112,000 734,72

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic, sòcol de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs. (P - 53)

2,95 90,000 265,50

3 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplària fins a 1,5 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs. (P - 54)

4,23 120,000 507,60

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions de 4 m d'amplària
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs. (P - 55)

21,04 2,000 42,08

5 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 56)

46,13 1,000 46,13

6 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de
distribució de 100 x 100 cm i de gruix 3 mm (P - 57)

35,27 2,000 70,54

TOTAL Titol 3 01.10.02 1.666,57

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 Seguretat i salut

Titol 3 03 ELEMENTS AUXILIARS I CONTROL DE LA SEGURETAT

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. (P -
61)

16,05 10,000 160,50

2 H15Z1Z02 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut.
(equips, instal·lacions, mòduls, etc.) i àrees anexes. (P - 58)

14,60 16,000 233,60

EUR
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3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs. (P - 70)

39,45 6,000 236,70

4 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
60)

141,20 7,000 988,40

5 H15Z2011 h Senyaler (P - 59) 16,75 50,000 837,50

TOTAL Titol 3 01.10.03 2.456,70

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 Seguretat i salut

Titol 3 04 SENYALITZACIÓ

1 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 63)

48,35 6,000 290,10

2 HBB11Z02 u Placa amb pintura reflectora triangular, circular o cuadrada de 60 cm,
elements d'ancoratge, fixació i suport inclos el desmuntatge, per a
senyals de trànsit, riscos generics, definició de zones i elements de
seguretat i senyalització  (P - 64)

41,62 22,000 915,64

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)

27,29 4,000 109,16

4 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)

29,98 4,000 119,92

5 HBBZ1Z08 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 x 2 mm incloent
excavació i fonamentació amb dau de formigó de 40 x 40 x 40 cm
incloent desmuntatge del conjunt (P - 68)

13,10 6,000 78,60

6 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40 x 33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs. (P - 65)

17,74 6,000 106,44

TOTAL Titol 3 01.10.04 1.619,86

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 Seguretat i salut

Titol 3 05 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 80) 16,67 120,000 2.000,40

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 72)

101,19 7,000 708,33

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 71)

143,07 7,000 1.001,49

4 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 75) 4,40 10,000 44,00

5 HQU21301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 74)

5,79 1,000 5,79

6 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,0 x 2,5 x 2,3 m de de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb insatal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 73)

112,60 7,000 788,20

EUR
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TOTAL Titol 3 01.10.05 4.548,21

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 Seguretat i salut

Titol 3 06 EQUIPAMENT MÈDIC

1 HQUAINT0 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'Ordenança General
de Seguretat i Higiene en el Treball. (P - 76)

88,45 1,000 88,45

2 HQUAINT1 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
(P - 77)

31,46 4,000 125,84

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 78) 20,50 10,000 205,00

4 HQUAP000 u Cursets de primers auxilis i socorrisme (P - 79) 153,13 4,000 612,52

TOTAL Titol 3 01.10.06 1.031,81

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 Seguretat i salut

Titol 3 07 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 HJ700Z02 u Subministrament d'aigua provisional d'obra, necessaria per a la
realització dels treballs per part del Contractista i de la resta
d'insdustrials que intervenguin a l'obra, comprenent quadre de
contadors i totes les canonades i connexions desde el punt d'entrega
possat a disposició per la Propietat, així com tots els treballs
addcionals necessaris, incloent connexió dels banys d'obra i els seus
consums. L'unitat inclou les gestions en relació amb Companyia així
com documents de legalització i tramits necessaris davant els
Organismes Públics. Correspon al Contractista estar sempre provist
d'aigua de reserva suficient per a cas de tall de subministrament. La
composició haurà de ser aprovada pel Coordinador de Seguretat i
Salut, incloent desmuntatge i retirada posterior, així com el
manteniment, reparació i substitució necessari al llarg de l'obra. (P - 69)

625,70 1,000 625,70

TOTAL Titol 3 01.10.07 625,70

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 11 Control de qualitat

1 CQUALIT01 u Rases i cablejat necessari, amb instal·lació, muntatge i enderroc del
paviment inclòs. (P - 1)

3.148,48 1,000 3.148,48

TOTAL Capítol 01.11 3.148,48

EUR
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5. RESUM DEL PRESSUPOST 

 

 



Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/06/14 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.01  Voreres 42.896,19

Titol 3 01.03.02  Encitats i guals 18.440,39

Titol 3 01.03.03  Calçades 110.506,21

Capítol 01.03  Ferms i Paviments 171.842,79

Titol 3 01.06.01  Vertical 5.325,72

Titol 3 01.06.02  Horitzontal 939,84

Capítol 01.06  Protecció i senyalització 6.265,56

Titol 3 01.10.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.644,57

Titol 3 01.10.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 1.666,57

Titol 3 01.10.03  ELEMENTS AUXILIARS I CONTROL DE LA SEGURETAT 2.456,70

Titol 3 01.10.04  SENYALITZACIÓ 1.619,86

Titol 3 01.10.05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 4.548,21

Titol 3 01.10.06  EQUIPAMENT MÈDIC 1.031,81

Titol 3 01.10.07  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 625,70

Capítol 01.10  Seguretat i salut 13.593,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
191.701,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 13.985,01

Capítol 01.02  Desmuntatges 4.013,61

Capítol 01.03  Ferms i Paviments 171.842,79

Capítol 01.04  clavegueram 25.362,92

Capítol 01.05  Jardineria 637,12

Capítol 01.06  Protecció i senyalització 6.265,56

Capítol 01.07  Semaforització 19.190,14

Capítol 01.08  Mobiliari urbà 18.378,01

Capítol 01.09  Gestió de residus 7.548,29

Capítol 01.10  Seguretat i salut 13.593,42

Capítol 01.11  Control de qualitat 3.148,48

Obra 01 Pressupost 01 283.965,35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
283.965,35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 283.965,35

283.965,35

EUR
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Canvi de funcionalitat del carrer Progrés a L´Hospitalet de Llobregat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 283.965,35

13 % Despesses Generals SOBRE 283.965,35................................................................. 36.915,50

6 % Benefici Industrial SOBRE 283.965,35........................................................................ 17.037,92

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 337.918,77

21 % IVA SOBRE 337.918,77............................................................................................. 70.962,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 408.881,71

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quatre-cents vuit mil vuit-cents vuitanta-un euros amb setanta-un cèntims

alumne
Texto escrito a máquina
Barcelona, juny de 2014Juan Hereza Atienza


	PROJECTE CONSTRUCTIU. CANVI DE FUNCIONALITAT DEL C/PROGRÉS A L'HOSPITALET
	Resumen
	DOCUMENT 1: MEMÒRIA
	MEMÒRIA
	Índex
	1. OBJECTE
	2. ANTECEDENTS -  MODIFICACIÓ PLA DIRECTOR MOBILITAT
	3. SITUACIÓ ACTUAL
	4. ANÀLISIS D’ALTERNATIVES
	4.1. Alternatives propostes per als recorregut dels autobusos.
	4.2. Alternatives per a la funcionalitat del carrer Progrés.
	5. SOLUCIÓ ADOPTADA
	6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
	6.1. Enderrocs i moviment de terres
	6.2. Desmuntatges
	6.3. Ferms i paviments
	6.3.1. Voreres
	6.3.2. Encintats i guals
	6.3.3. Calçades

	6.4. Clavegueram
	6.5. Enllumenat públic
	6.6. Jardineria
	6.7. Mobiliari urbà
	6.8. Senyalització


	5. SOLUCIÓ ADOPTADA
	6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
	6.1. Enderrocs i moviment de terres
	6.2. Desmuntatges
	6.3. Ferms i paviments
	6.3.1. Voreres
	6.3.2. Encintats i guals
	6.3.3. Calçades
	6.4. Clavegueram
	6.5. Enllumenat públic
	6.6. Jardineria
	6.7. Mobiliari urbà
	6.8. Senyalització


	7. SERVEIS AFECTATS
	8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
	9. GESTIÓ DE RESIDUS
	10. TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRES
	11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
	12. REVISIÓ DE PREUS
	13. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA
	14. PRESSUPOST
	15. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

	ANNEXOS DE LA MEMÒRIA
	Annex1: Anàlisis d'alternatives
	Annex2: Estudi de mobilitat
	Annex3: Informe urbanístic
	Annex4: Procés constructiu
	Planificació de l'obra

	Annex5: Ferms i paviments
	Annex6: Mobiliari Urbà
	Annex7: Gestió de residus
	Annex8: Estudi d'impacte ambiental
	Annex9: Control de qualitat
	Annex10: Justificació de preus
	Annex11: Reportatge fotogràfic


	DOCUMENT 2: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	Situació
	Emplaçament
	Enderrocs
	Planta proposta 
	Detalls d'urbanització
	Perfil longitudinal
	Seccions transversals
	Planta de senyalització
	Senyalització actual
	Senyalització proposta
	Detalls de senyalització
	Estudi de seguretat i salut
	Mobilitat i funcionabilitat

	DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
	1. PLEC CONDICIONS GENERALS
	CAPÍTOL PRELIMINAR
	1.Naturales i objecte del plec de condicions
	2. Documentació del contracte d'obra

	CAPÍTOL I
	1. EPÍGRAF 1
	1.1. Direcció de L'obra
	1.2.Funcions de la direcció de l'obra
	1.3.Inspecció de les obres
	1.2.Contractista

	2. EPÍGRAF 2
	2.1.Verificació dels documents del projecte
	2. 2.Pla de seguretat i salut
	2.3. Oficina a l'obra
	2.4. Representació del contractista
	2.5.Presència del contractista a l'obra
	2.6. Treballs no estipulats expressament
	2.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
	2.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa
	2.9. Recusació pel contractista del personal anomentat per la direcció facultativa
	2.10. Faltres del personal

	3. EPÍGRAF 3
	3.1. Camins i accessos
	3.2. Replanteig
	3.3. Començament de l'obra. Ritme d'execució del treballs
	3.4. Ordre dels treballs
	3.5. Facilitats per a altres contractistes
	3.6. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
	3.7. Pròrroga per cauda de força major
	3.8. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra
	3.9. Condicions generals d'execució dels treballs
	3.10.  Obres ocultes
	3.11. Treballs defectuosos
	3.12. Vicis ocults
	3.13. Procedència del materials i aparells
	3.14. Presentació de mostres
	3.15. Materials no utilitzables
	3.16. Materials i aparells defectuosos
	3.17. Despeses ocacionals per proves i assaigs
	3.18. Neteja de les obres
	3.19. OBRES SENSE PRESCRIPCIONS

	4. EPÍGRAF 4
	4.1. DE LES RECEPCIONS D’OBRA
	4.2. DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA
	4.3. MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA
	4.4. TERMINI DE GARANTIA
	4.5. CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES
	4.6. DE LA FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE GARANTIA
	4.7. PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA
	4.8. LIQUIDACIÓ DE L’OBRA
	4.9 DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA



	2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
	1.Seguretat i senyalització
	1.1.  Operacions de càrrega i descàrrega
	1.2. Tanques
	1.3. Senyalització lluminosa
	1.4. Passos per damunt de les rases
	1.5. Senyalització

	2. Accessos circulació veïns
	3. Cordinació companyies de servei
	4. Comprovació contes projecte
	5. Control de qualitat
	6. Preus contradictoris
	7. Plec de condicions
	8. Neteja de les obres
	8.1. Àmbit d’aplicació
	8.2. Consideracions generals
	8.3. Descripció del punt de neteja
	8.3.1. Punt de neteja
	8.3.2. Plataforma automàtica
	8.3.3. Alternatives

	8.4. Itineraris
	8.5. Acopi intermedi
	8.6. Obligacions del contractista


	3.PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

	DOCUMENT 4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
	Índex
	MEMÒRIA
	1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI
	2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA
	2.1. Descripció de l'obra
	2.2. Pressupost, termini d’execució i mà d'obra

	3. PRINCIPIS GENERALS
	4. RISCOS
	4.1. Riscos professionals
	4.2. Riscos de danys a tercers

	5. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT
	5.1. Estabilitat i solidesa
	5.2. Caigudes d’objectes
	5.3. Caigudes d’altura
	5.4. Instal lacions, màquines i equips
	5.5. Moviment de terres, excavacions, perforacions i treballs subterranis
	5.6. Estructures metàl liques i elements prefabricades
	5.7. Vies de circulació i zones perilloses
	5.8. Vies i sortides d’emergència
	5.9. Instal lacions de subministrament i repartiment d’energia
	5.10. Il luminació
	5.11. Detecció i lluita contra incendis
	5.12. Exposició a riscos particulars
	5.13. Factors atmosfèrics
	5.14. Primers auxilis
	5.15. Serveis higiènics
	5.16. Disposicions varies

	6. PREVENCIÓ DE RISCOS
	6.1. Proteccions individuals
	6.2. Proteccions col lectives
	6.3. Prevenció de riscos de danys a tercers

	7. SERVEI MÈDIC, RECONEIXEMENT I FARMACIOLA
	8. SERVEIS TÈCNICS DE SEGURETAT I SALUT, FORMACIÓ DEL PERSONAL EN SEGURETAT PRIMERS AUXILIS
	9. ÒRGANS DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA
	10.  PLA DE SEGURETAT I SALUT
	11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES

	PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT
	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
	1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ
	2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
	2.1. Començament de l’obra
	2.2. Proteccions personals
	2.3.  Proteccions col lectives
	2.4. Normes de Seguretat
	2.4.1. Treballs previs, enderrocs i moviment de terres
	2.4.2. Obres de pavimentació
	2.4.3. Reposicions i acabats
	2.4.4. Xarxes de serveis
	2.4.5. Instal lacions
	2.4.6. Instal lacions provisionals d’obra
	2.4.7. Extintors





	DOCUMENT 5: PRESSUPOST
	Amidaments
	Quadre preus nº1
	Quadre preus nº2
	Pressupost
	Resum del pressupost
	Últim full





