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RESUM DEL PROJECTE 
 
 
L’adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Riera de Sant Cugat resulta de la necessitat 
principal d’adequar-la al trànsit de vianants i de tornar-li les característiques naturals pròpies; 
ja que alguns indrets aquestes han estat alterades (per un procés urbanitzador de la riera, 
per haver-se eliminat o modificat la vegetació existent o bé, perquè no s’han mantingut 
complertes les comunitats vegetals i animals del seu ecosistema).  
 
Aquesta zona de Cerdanyola del Vallès es composa de diferents horts que pertanyen al 
Parc Natural de Collserola, i es pretèn connectar-la amb la serra de Galliners i en 
prolongació amb la serra de Sant Llorens i amb el Parc Tecnològic del Vallès. Amb això, 
s’aconseguirà unir un territori natural i protegit com és Collserola, amb un territori urbanitzat 
com és el Vallès.  
 
Les obres a realitzar es composen inicialment d’una neteja i esbrossada del terreny per a 
delimitar i adequar els camins existents; l’estabilització dels talussos resultants per a poder 
sembrar-los posteriorment; la creació de conduccions de drenatge de les aigues de la riera;i 
la creació d’una zona d’estada, camins i rampes molt suaus pavimentades amb lloses de 
formigó i rematats amb la incorporació de mobiliari urbà i la plantació de nova vegetació. 
 
Aquestes actuacions afavoriran la interacció dels ciutadans amb la natura, permetent l’accés 
als vianants i facilitant l’observació de l’entorn i el gaudiment d’un paisatge amb vegetació i 
ecosistemes de ribera, amb la creació de zones d’estada amb mobiliari urbà i vegetació 
autòctona. 
 
Les actuacions proposades a més, afavoreixen la integració paisatgística amb l’entorn 
existent, ja que la vegetació que es plantarà són espècies autòctones (plàtan, salze blanc, 
pollancre, pi pinyoner i aloc). Uns ajudaran a marcar el recorregut, altres ajudaran a crear les 
zones d’estada i uns altres, donaran un toc de color a tot l’entorn. 
 
A més, el manteniment a realitzar tant als elements de paviment, com al mobiliari urbà com 
a les espècies vegetals, és mínim. 
 
El projecte es composa de quatre documents o volums:  
 
 

1. MEMÒRIA I ANNEXES 
 
� Memòria 
� Annexos (Reportatge fotogràfic, topografia, estudi de seguretat i salut, pla 

d’obra i justificació de preus) 
 
2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
3. PLÀNOLS   
 
4. PRESSUPOST 

 
 
 
S’acompanyen a continuació. 
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MEMÒRIA 
 
 
1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte d’Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Riera de Sant Cugat té 
per objecte bàsic establir els criteris i condicions tècniques a tenir en compte per l’execució 
dels treballs necessaris per a possibilitar el trànsit públic de vianants en l’àmbit definit pel 
mateix projecte, connectant una zona de diferents horts, pertanyent al Parc Natural de 
Collserola, amb el complexe del Parc Tecnol·lògic, destinat a diferents camps d’investigació.  
 
 
2. INTRODUCCIÓ - Antecedents 
 
L'emplaçament de l’ Adaptació urbanística del Camí del Horts a la Riera de Sant Cugat, en 
el municipi de Cerdanyola del Vallès, té com àmbit d'abast immediat on es planteja 
operacions concretes en dues zones d'intervenció al llarg de la Riera: 
 
Zona A1: Camí dels Horts. 
Zona A2: Connexió amb via existent. 
 
La ubicació estratègica de la Riera de Sant Cugat 
La riera de Sant Cugat es situa en un entorn de gran importància estratègica pel 
desenvolupament d’un sistema d’espais lliures d’abast territorial, coordinat amb els parcs i 
zones naturals existents. Especialment el parc de Collserola, el corredor o “via verda” amb 
galliners i la serra de Sant Llorenç, i el futur parc del riu Besos. La riera de Sant Cugat és, 
des d’un punt de vista físic - geogràfic, el sistema de drenatge de les   aigües vessades 
sobre la vessant nord de la serra de Collserola i sobre la superfície sud de la plana del 
Vallès, especialment sobre les planes de Sant Cugat i Cerdanyola.  
 
La riera, per tant, és un corredor geogràfic i biològic que enllaça amb tot l’entramat de rieres 
i rierols afluents seus tant per la vessant de Collserola com per la vessant de la plana del 
Vallès. Per tant en aquest fet ja podem entendre un dels valors estratègics fonamentals de la 
riera: la seva capacitat de servir de nexe d’unió entre el territori natural i protegit de 
Collserola i el territori urbanitzat del Vallès. 
 
D’altra banda les rieres del Vallès encara presenten gran part de les seves característiques 
naturals: La vegetació de ribera, el relleu original de les lleres i els ecosistemes de ribera. 
Trobem indrets en que aquestes característiques naturals han estat alterades, bé perquè en 
un procés urbanitzador la riera ha estat entubada i coberta per un carrer o avinguda, bé 
perquè la seva vegetació hagi esta substituïda o eliminada o bé perquè no es mantenen 
complertes les comunitats vegetals i animals de l’ecosistema; però podem dir que, en 
general, la riera de Sant Cugat i els seus afluents mantenen bastant bé la major part de les 
seves característiques naturals, especialment a la franja de la serra de Collserola. 
 
La Riera entre la ciutat i el paisatge agrari 
Els incessants creixements urbans han situat la riera en una franja estratègica de gran 
importància pel futur dels teixits urbans i del seu territori immediat. Efectivament, la ubicació 
de La Riera, a cavall entre els teixits consolidats urbans de Sant Cugat, Cerdanyola i 
Montcada i el territori no urbà, proporciona a les possibles noves operacions d’una 
especifitat singular: Donat que el sistema territorial –geogràfic dels sistemes de rieres i els 
boscos s’organitza en torn a Collserola i a la oportunitat ineludible de lligar aquest espai 
natural amb la serra de Galliners i amb Sant Llorenç de Munt, (iniciativa generalment 
anomenada “Via Verda”) interpretem que aquest creixement urbà té la valuosa oportunitat 
d’establir un compromís especial entre ciutat i territori. Més concretament el futur sistema 
d’espais lliures urbans i el sistema geogràfic de boscos i rieres es troben precisament en 
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aquest indret. La coordinació entre uns i altres podria donar lloc a un interessant exemple de 
coordinació entre la disposició dels teixits urbans i l’estructura territorial des de la 
complementareitat d’ambdós sistemes i no des de la confrontació. Donades les 
característiques topogràfiques, els teixits urbans han crescut a les franges planeres entre 
rieres  adoptant, en part, la geometria del sistema de drenatge territorial i és el sistema de 
rieres que penetra entre els teixits urbans constituint-se amb naturalitat en la pròpia 
estructura d’espais lliures de la ciutat. 
 
Monofuncionalitat i multifuncionalitat 
Complementareitat dels sistemes urbans amb el sistema d’espais lliures i naturals. El 
concepte de ciutat ha patit molts canvis al llarg de la història del darrer segle. Per exemple 
dins les teories més funcionalistes del moviment modern s’apostava per “zonificar” la ciutat; 
distribuir usos urbans diferents en espais urbans diferents. D’aquestes teories vénen els 
polígons residencials, el concepte de polígons industrials, les zones comercials, els centres 
d’oci com a espais en els que els  ciutadans es dediquen a residir, treballar, comprar o 
divertir-se. El desinterès per les anomenades “ciutats dormitori” i l’increment de mobilitat 
forçada contradictori amb l’actual sensibilitat per una ciutat sostenible fa que els criteris per 
els creixements urbans s’acostin al concepte de ciutat plena i multifuncional. Això seria el 
combinar en els mateixos teixits urbans residència, equipaments, indústria neta, activitat 
terciària, comerç i oci. Però també el combinar els teixits urbans (en si mateixos 
multifuncionals) amb un sistema d’espais lliures que junt amb el sistema viari sigui capaç no 
només de dulcificar i complementar els teixits urbans sinó de articular-los i organitzar-los en 
el seu creixement.  
 
En general aquesta zona del Vallès té ja a hores d’ara un fort caràcter multifuncional. Els 
usos complementaris a la residència són, bàsicament, els equipaments, l’activitat comercial 
el terciari i els usos lligats al temps d’oci (esportius, espais lliures...). Des del punt de vista 
comentat anteriorment els usos previstos son múltiples i complementaris però estem 
assistim a un procés d’important transformació: 
 

1- Les activitats industrials més pesades i de gran tamany perden terreny i disminueixen 
la seva presència o es deslocalitzen. 

2- Les activitats terciàries troben un ressò creixent especialment a l’entorn de la 
autopista. 

3- La activitat comercial tendeix a aglutinar-se en centres comercials de gran tamany en 
detriment dels centres comercials urbans. 

 
Donat que aquesta àrea presenta un dinamisme tant accelerat que tendeix al creixement 
desordenat possiblement seria desitjable introduir veritables sistemes o estructures 
territorials que capitalitzin el creixement, l’ordenin, l’orientin i el dotin de la màxima qualitat. 
Donat que es sistema viari (tradicionalment el sistema urbà estructurador per excel·lència) 
no és capaç de acomplir amb aquestes premisses cal complementar-lo amb un veritable 
sistema d’espais naturals i lliures entès com una xarxa territorial formada per múltiples 
espais diferents: Un parc natural, una riera una avinguda o un parc urbà poden formar part 
d’una mateixa xarxa. Les actuacions possibles per aquesta desitjable concreció d’espais 
lliures i naturals no escapen a les possibilitats del moment actual de desenvolupament 
urbanístic del Vallès ni estrictament a l’àmbit del present projecte. 
 
La situació urbanística a l’entorn de la riera 
Els terrenys que són àmbit d’aquest projecte, travessen diversos municipis. El  planejament 
municipal disponible, de Cerdanyola, Montcada i Reixac permeten avançar un canvi 
fonamental en la òptica general del planejament del municipi de Cerdanyola pel que fa a les 
determinacions per a la seva franja central: El nou Centre Direccional que es situarà entre 
els municipis de Sant Cugat i Cerdanyola; Si bé en les primeres versions del planejament 
(que daten de la confecció del Pla General Metropolità (PGM) aquest important creixement 
es plantejava la possibilitat de servir de nexe d’unió entre els teixits urbans de Sant Cugat i 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

MEMÒRIA 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 3 de 13 Codi: 706-TRE-OP-4399 

Cerdanyola, en la darrera versió s’opta perquè el nou creixement, concebut en forma d’illes 
urbanitzades envoltades de corredors no urbanitzats, alliberi una gran franja que servirà per 
unir l’entorn natural de Collserola amb la serra de Galliners i, en prolongació, amb la serra 
de Sant Llorens. 
 
Dit d’una altra manera, es passa de volguer unir les ciutats entre sí a volguer unir els parcs 
metropolitans entre sí. Aquest nou concepte atorga als elements naturals preexistents (les 
rieres, els turons, les serres) d’un valor addicional. Més enllà de seu valor intrínsec i 
mediambiental, aquests elements naturals del territori han de jugar un paper especial en la 
organització del creixement territorial. La Riera de Sant Cugat a Cerdanyola, just en la 
confluència entre el parc de Collserola i el conjunt de corredors naturals previstos per l’actual 
planejament ha de jugar un paper estratègic fonamental. La seva restauració com a espai 
natural de qualitat i la seva complementació amb un recorregut, o sistema de recorreguts 
paral·lels al seu curs , ha de convertir-se amb la columna vertebral que lligarà espais 
naturals entre sí.  
 
Dades urbanístiques 

- Zona A1:  superfície qualificada com Parcs i jardins urbans actuals i de nova creació 
d’àmbit metropolità. En aquesta zona hi ha una àrea que si inscriu dintre de l'àmbit 
del Centre direccional. 

 
- Zona A2:  superfície qualificada com Parcs i jardins urbans actuals i de nova creació 

d’àmbit metropolità. En aquesta zona hi ha una àrea que si inscriu dintre de l'àmbit 
del Centre direccional. 

 
 
3. OBJECTIUS – Justificació de la solució adoptada 
 
De l'estudi del solar en qüestió, la proposta per al camí que passa al costat la Riera de Sant 
Cugat es defineix com una sèrie d'intervencions puntuals en el territori. Es parteix d'una idea 
contrària a la qual s'utilitza en la construcció de vies, en la qual la via defineix el canvi de la 
topografia del lloc. La proposta que es presenta és partir de la topografia existent no 
canviant la seva essència, però adaptant-la al nou camí i amb això la intervenció es reduïx al 
mínim possible per a definir la ruta que els usuaris poden realitzar. Els elements utilitzats en 
el projecte són: 
 

- l' estabilització de les terres, a través de la fixació d’alguns talussos. 
- la creació de plànols horitzontals allargats que afavoreixen l'acte d'estar o bé camins 

per anar d'un punt a l'altre; 
- el tractament dels límits del camí , que té la funció de recollida d'aigua o de creació 

de places que creen un ritme en l'apropiació de l'espai; 
- la incorporació de mobiliari urbà; 
- la plantació de nova vegetació. 

 
L’estudi de l’inundabilitat a servit de base per a la redacció del projecte. Analitzant totes les 
zones en funció de les seves deficiències. S’han corregit els talusos existents reforçant-los 
per estabilitzar-los al terreny, també s’ha realitzant la modificació de part de la topografia per 
adaptar-los al nou camí de la riera de Sant Cugat. 
 
Tot el projecte intenta no ser afectat per l’inundabilitat en mesura de les possibilitats del 
terreny, quan és impossible s’ha previst la senyalització adient al perill d’inundabilitat.  
 
Es proposan àmbits de descans definit pel paviment prefabricat, el mobiliari urbà i vegetació 
arbòria. 
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Les franges d’intervenció tenen un pendent lateral que permet el drenatge de l’aigua. A més 
a més es proposa una cuneta de drenatge formada per les peces prefabricades de projecte 
per tal que les escurrenties de la zona exterior del camí quedin canalitzades a traves 
d’arquetes de drenatge per sota del nou camí. 
 
 
Descripció de les zones  
 

� Zona A1: Camí dels Horts : 
Construcció d’un gual de formigó “in situ” seguint el mateix procés constructiu dels 
diferents guals utilitzats en la riera per travessar-la. Es construirà una tanca, amb una 
canal de formigó “in situ”, de separació entre els horts existents i el pas del camí. 
També, es proposa l’adaptació de la topografia per permetre la connexió amb la zona 
A2 del camí dels Horts. Aquesta connexió es farà mitjançant una rampa molt suau. 

 
� Zona A2: Connexió amb via existent: 

En aquest espai es desenvoluparà una zona pavimentada de descans. Per a fer la 
connexió amb la via existent, un gual permet el encreuament de la riera. Per a 
accedir al gual, la diferència de cota es resol mitjançant dues rampes. 

 
 
TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 

o La superfície de terra natural: 
Es proposa netejar la terra natural existent de totes les impureses, compactar-la i 
adaptar-la a la nova topografia de manera a definir el camí. 

 
o La superfície pavimentada: 

En general es proposa la creació d'elements lineals que es componen per lloses de 
formigó “in situ” que acompanyen el recorregut. Aquestes superfícies parteixen d'un 
mateix detall, el de la canal de recollida d'aigües que es constituïxen per formigó “in 
situ” en forma de cuneta. Aquest element pot desenvolupar-se horitzontalment 
formant zones pavimentades, en les quals les diferents de les superfícies es separen 
més o menys per a deixar que aquests elements s'integrin amb la terra i vegetació 
existent. 

 
o Els talussos: 

Els talussos d’aquesta zona son molt complexos per a estabilitzar, degut al perill 
d'inundacións. En tots els talussos l'element constant és el coronament fet amb un 
tub d'acer que defineix el límit superior dels mateixos, una vegada que tota la resta 
del talús s'integra amb el paisatge. 

 
o Les rampes: 

Les rampes són molt suaus per al pas de vianants (màxim 8%), però perquè 
mantinguin la seva forma original es faran de formigó armat. 

 
 
VEGETACIÓ 
 
La canya (Arundo donax) no és una espècie autòctona però s'ha desenvolupat 
immensament en les zones properes a la riera, això origina que espècies del genero Salix 
redueixin el seu desenvolupament. En conseqüència es proposa la reforestació d'espècies 
autòctones com forma de valorar la imatge del paisatge.  
 
El platanus acerifolia (plàtan) és un arbre de forma ovoide, de branques esteses (els 
inferiors pendents), la copa regular de fullatge distribuït i tronc recte. 
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El salix alba (salze blanc) és un arbre de forma irregular de fullatge distribuït. El tronc 
generalment és divideixo des del sòl; de vegades és curt, gruixut i branques primes. Per les 
seves característiques monumentals es proposa en els llocs on se situen les places. 
 
El populus nigra (pollancre) és un arbre de forma ovoide irregular, de tronc recte i fullatge 
distribuït. Pel seu ràpid creixement serveix per a detenir l'erosió. Es col·loquen en línies i 
tenen com intenció la marcació d'alineacions en el recorregut. 
 
El pinus pinea (pi pynyoner) és un arbre de forma esfèrica irregular, de tronc recte, que es 
despulla ràpidament; branques poc robustes. Es proposen en llocs on es pretén crear una 
zona d'estar. 
 
El vitex agnus-castus (aloc) és un arbust de forma ovoide, de fullatge semitransparent. 
Apreciat per la seva gran floració de color blau- lila. Puntuen de color el recorregut. 
 
 
MOBILIARI URBÀ 
 
Els requisits més importants per a la instal·lació del mobiliari urbà són la seva resistència al 
vandalisme i el seu mínim manteniment. Les dues poden resumir-se en que el mobiliari urbà 
ha de ser especialment sòlid. 
 
Els elements de mobiliari definidors del projecte son els bancs. Per els bancs es proposa 
una col·lecció única d’elements fabricats només en formigó prefabricat colorejat, amb color 
terracotta. Aquests elements seran de secció massissa i, com a conseqüència del seu pes 
propi, en bona part es dipositaran sobre el paviment sense ancoratges. Els bancs, formats 
per peces de diferents mides i tamanys poden jugar com elements puntuals en el paisatge 
que indiquen el recollit del camí. 
 
Les papereres poden ser, seguint el mateix criteri, un model de formigó prefabricat colorejat 
en el mateix to que els altres mobles. 
 
 
4. PRESSUPOST GLOBAL 
 
TOTAL pressupost d’execució material (PEM)      286 .250,67€ 
13,00% Despeses Generals SOBRE 286.250,67 €      37.212,59 € 
6,00% Benifici Industrial SOBRE 286.250,67 €      17.175,04 € 
Subtotal           340.638,30€ 
16,00% IVA SOBRE 340.638,30 €         54.502,13€ 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                   39 5.140,43€  
Aquest Pressupost d’Execució per Contracte puja a: 
TRES-CENTS NORANTA-CINC MIL CENT QUARANTA EUROS AMB  QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS 
 
 
5. NORMATIVA APLICABLE 
 
NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 
GENERAL 

• Llei 2/2002 d’Urbanisme (DOGC núm. 3600 de 21/03/2002). 
• Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, 

(DOGC 02/12/2003). 
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• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 
30/01/1995). 

• Código técnico de la edificación (CTE). DB SI Seguridad en caso de incendio. R.D. 
314/2006. 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991). 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

• Código técnico de la edificación (CTE). DB SU Seguridad de utilización. R.D. 
314/2006 

 
VIALITAT 

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-
IC“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 
12/12/2003) 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 
12/12/2003). 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE 
núm. 28 de 2/02/2000). 

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
“Drenajesuperficial” (BOE 17/09/1990). 

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

 
Posteriors modificacions: 

 
• Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986. 
• Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86). 
• Ordre Circular 293/86 T. 
• Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
• Ordre Circular 295/87 T 
• Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats 

articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 

• Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
• Ordre Circular 299/89. 
• Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del 

PG. 
• Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
• Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
• Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
• Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
• Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de         

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).  
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• Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

• Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
• Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
• Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 

articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002). 

• Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments 
(BOE, de l’11 de juliol). 

• Ordre Circular 8/01. 
• Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del 

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a 
ferms i paviments. 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la 
ciutat de Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991). 

 
 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES. XARXES DE SANEJAM ENT. 
 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics 
de sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003). 

• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 
20/12/1995). 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”.(BOE núm. 228 de 23/09/1986) Àmbit 
municipal o supramunicipal. 

• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. 
• (Àrea metropolitana de Barcelona) (BOPB núm. 128, de 29/05/1997). 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 
• Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials (BOPB núm. 143, de 16/06/1999, 

correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999). 
 
 
FITXA DE DECLARACIONS RELATIVES A LES NORMES DE SEG URETAT 
 
El projecte de l’ Adaptació urbanística del Camí del Horts a la Riera de Sant Cugat, municipi 
de Cerdanyola del Vallès, comarca del Barcelonès, redactat per Carlos Martínez Manchón, 
compleix la normativa referent a les normes de seguretat següents: 
 

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 09-03-71), (BOE, de 

16-03-71). 
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-

71). 
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, 

de 25-08-70). 
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), 

(BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29). 
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), 

(BOE, de 07-12-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-
64). 
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- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-

08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). 
modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 
16-06-71). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. 
- (Decret 842/2002), (BOE, de 18-09-02). 
- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68). 
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 

23-03-60). 
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, 

balissament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31-08-87). 
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-

86). 
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95). 
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97). 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 

de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). 
 
 
FITXA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El projecte de l’ Adaptació urbanística del Camí del Horts a la Riera de Sant Cugat, municipi 
de Cerdanyola del Vallès, comarca del Barcelonès, redactat per Carlos Martínez Manchón, 
als efectes del compliment del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció i sense el perjudici del contingut del projecte tècnic, compleix 
de les següents prescripcions: 
 

1- Avaluació dels volums i característiques dels residus que s’originaran en les 
operacions d’enderroc, excavació i construcció. 

2- Es realitzaran les operacions de destriament o recollida selectiva. 
3- Instal.lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionaran en cas que 

no s’utilitzin o reciclin a la mateixa obra. Els residus no reciclables es 
transportaran a l’abocador controlat més proper. 

 
 
 
FITXA DE NORMATIVA SISMORESISTENT 
 
El projecte de l’ Adaptació urbanística del Camí del Horts a la Riera de Sant Cugat, municipi 
de Cerdanyola del Vallès, comarca del Barcelonès, redactat per Carlos Martínez Manchón, 
ha contemplat per a la concepció, el càlcul i el dimensionament de l’estructura i dels 
fonaments de l’estructura, la normativa següent amb els criteris que s’expressen 
seguidament: 
 

- Norma considerada: NORMA SISMORESISTENT NCSE-02. 
- Zona sísmica MUNICIPI DE CREDANYOLA DEL VALLÈS. 
- Tipus d'estructura DE NORMAL IMPORTÀNCIA. 
- Grau sísmic del lloc: a< 0,04 g. 
- Coeficient de Contribució k= 1,0. 

 
A la vista d'aquestes dades, i d'acord amb la normativa anteriorment esmentada, no és 
necessari considerar les accions sísmiques en aquesta estructura. 
 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

MEMÒRIA 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 9 de 13 Codi: 706-TRE-OP-4399 

 
6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
ESBROSSADA, PREPARACIÓ DEL TERRENY I MOVIMENT DE TE RRES 
 
L’esbrossada i neteja del terreny es realitzarà de forma simultània al replanteig general de 
les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici 
d’aquestes. L’esbrossada del terreny consistirà en la demolició de totes les preexistències, 
en la neteja de totes les impureses que existeixin en el terreny. El rebaixo i/o aportació de 
terres s’especifica en les plantes de definició geomètrica i en les seccions de cadascuna de 
les zones d'intervenció (ZONA A1 i A2) i segons gruixos de capes en funció del tipus de 
acabat, que es descriuen en els plànols de detalls generals i mobiliari. Tant la demolició com 
el rebaixo del terreny i l’aportació de terres s’ executaran amb mitjans manuals o mecànics. 
Es tallaran els serveis afectats d’ enllumenat, sanejament, aigua. La base del terreny natural 
es compactarà al 95% p.m. Les excavacions i terraplens s’efectuaran d’acords amb els 
plànols del projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres i les 
ordres de la direcció facultativa. 
 
 
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens: 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les 
condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs 
previst d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat. Pel que fa a la 
qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es 
classifiquen en tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a 
condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del 
terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls 
per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així 
mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 
30cm) a zones de desmunti. Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 
95% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè 
(inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). 
 
 
Excavacions i rebliment de rases: 
La unitat d’ excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i 
reblir les rases definides al projecte d’ execució per a l’ execució de la xarxa de drenatge i 
encintats de coronament dels talusos. 
 
 
EMBORNALS I INTERCEPTORS AMB REIXA 
 
Els embornals seran de gero, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la 
normativa UNE i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin 
col·locats als punts més baixos de la canal, de manera que en cap cas es puguin formar 
bassals. La reixa per a embornals es constituïx per dues reixes col·locades sobre un 
bastiment, segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. Les reixes seran de fosa 
dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25Tn. 
 
 
Conduccions de drenatge: 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons 
una base de formigó de 10cm de gruix, amb acabat reglejat. Sota aquesta un tub per a 
captació d’aigües, circumdat per un gruix de sorra. I finalment sobre tot això la terra 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

MEMÒRIA 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 10 de 13 Codi: 706-TRE-OP-4399 

adequadament compactada. Es construirà el seu inici en els punts més baixos de les canals 
de drenatge i connectats als embornals. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 

- execució del llit d’assentament de la canonada. 
- execució de la base de formigó. 
- col·locació de la canonada. 
- reblaniment amb material filtrant de la rasa de drenatge. 

 
 
. Condicions generals: 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PVC, o de qualsevol 
altre material sancionat per l’experiència. La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat 
dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats seran forts, duradors i lliures de 
defectes, esquerdes i deformacions. 
 
 
. Forma i dimensions: 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades 
als plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. La superfície interior serà 
raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, 
sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
. Execució de les obres: 
L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’article “Excavació de rases i pous”. 
Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a 
tota la longitud de la rasa. El llit d’assentament serà impermeable o de formigó H-20. Els 
tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 
Es prosseguirà amb el reblaniment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, 
col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb 
elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. La direcció de l’obra podrà 
admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i prioritàriament 
naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50mm (fracció gruixuda). 
 
 
SUBBASES, BASES, PAVIMENTS 
 
Preparació del suport: 
La superfície a tractar haurà de ser resistent, llisa, porosa, estar neta, seca i exempta de 
pols, greix i matèries estranyes. La temperatura ambient i del suport durant l’ aplicació i curat 
haurà d’ estar compresa entre 8 i 30 ºC i mai superar en 3 ºC el punt de rosada. Els suports 
de formigó hauran de ser sotmesos a un tractament mecànic del suport mitjançant diamantat 
que garanteixi l’ eliminació total de l’ abeurada superficial, assegurant una perfecta obertura 
del por sense comprometre la cohesió superficial del formigó. Aquest tractament es 
complementarà amb una posterior escombrada i aspirat industrial. Els diferents tipus de 
paviments i els gruixos de cadascuna de les seves capes es defineixen als plànols de 
detalls. 
 
 

o PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT PER A LES SUPERFICIES DE DESCANS. 
Format per: 

- Formigó armat sense additius de consistència tova, grandària màxima del 
granulat, 40 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic I 
acabat reglejat. 
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- Malla electrosoldada de barres corrugades d’acer, per a l’armadura de 
membranes. 

 
o CANAL REALITZAT AMB FORMIGÓ ARMAT “IN SITU”.  

Format per: 
- Formigó armat sense additius de consistència tova, grandària màxima del 

granulat, 40 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i 
acabat reglejat. 

- Malla electrosoldada de barres corrugades d’acer, per a l’armadura de 
membranes o dimensions 80x15cm, acabat llis. 

 
 

o PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT PER A LES RAMPES. 
Llosa de formigó armat de 15 cm de gruix, format per: 

- Formigó armat sense additius de consistència tova, grandària màxima del 
granulat, 40 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic I 
acabat reglejat. 

- Malla electrosoldada de barres corrugades d’acer, per a l’armadura de 
membranes. 

 
 
TALUSSOS 
 
Format per: 
 

o Excavació i perfilat de talús en terreny existent, amb mitjans mecànics i 
càrrega mecànica sobre camió. 

o Encintament de formigó HA-25/B/20lla, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20mm, abocat amb cubilot, per en cim de una capa de 
neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40mm. 

o Platines d’acer de 10x1cm soldades a placa de fixació ancorada al 
encintament de formigó. 

o Sub-base de granulat de grandària màxima de 25mm, estesa i piconatge del 
material. 

o Malla tridimensional tipus “BIANMAT”, formada per malla geotextil amb parets 
perforades de polipropilè i malla d’acer galvanitzat de triple torsió de 50mm de 
pas de malla i 2.7mm de diàmetre soldats en els punts de contacte. Massisat 
de les parts superiores de la malla amb formigó. Fixació superior de la 
mateixa amb les platines d’acer corten de 10x1cm; el lliurament inferior de la 
malla es farà col·locant-la 120cm baix del nivell del terreny. 

o Anclatge de la malla realitzat amb varetes d’acer galvanitzat de 12mm de 
diàmetre en forma de ganxo disposades de 5 unitats/m2, i una longitud de 
150cm. Reforç en els punts singulars. La col·locació i les fixacions seran 
supervisades per la direcció facultativa i per el subministrador de la malla 
abans de tapar la mateixa. 

o Remat realitzat amb tub d’acer de coronament superior del talús de 15 cm de 
diàmetre, amb junta de dilatació cada 9m, fixat a les platines d’hacer de 
10x1cm amb soldadura d’acer. Replanteig de tub de forma tridimensional 
segons plantes de definició geomètrica, seccions i alçats de cada zona. 

o Repàs, perfilat i piconatge del talús segons plànols de topografia, amb 
compactació lleugera. 

o Hidrosembra tipus “Talio” (aigua, barreja de llavors, abonament complex 
d’alliberament lent, estabilitzador sintètic d’acrílic, microorganismes, cobertura 
especial de fibra curta). 
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JARDINERIA I MANTENIMENT 
 
Condicionament físic del sòl consistent amb l’excavació de clots de plantació de 1x1x1m 
amb mitjans mecànics per la plantació de les espècies d’arbrat que s’especifiquen en els 
plànols de materials de cada zona de intervenció. 
 
El manteniment de l’arbrat consistirà en: 
 

- La sega de la superfície sembrada, incloses les restes vegetals a l’abocador 
autoritzat;  

- L’adobament de les plantacions a base de l’aplicació de 60gr/m2 d’adob químic 
complex del tipus 12-12-17-2Mg+microelements per als arbusts i de 250gr d’adob 
químic complex del tipus 12-12-17-2mg i de 5kg de compost amb contingut mínim de 
matèria orgànica d’un 40% i 5,4% d’ àcids húmics per a cada arbre, inclou 
subministrament del producte i aplicació, prèvia aprovació. 

- Adobament d’arbre a base de l’aplicació de 250gr/arbre d’adob químic complex del 
tipus 12-12-17-2Mg i adobament orgànic a base de 5kg/arbre de compost amb un 
contingut mínim de matèria orgànica d’un 40% i 5,4% d’àcids húmics, inclou 
subministrament del producte i aplicació, prèvia aprovació. 

- Eixarcolat manual i químic dels grups d’ arbusts, inclou retirada de residus a 
l’abocador autoritzat a qualsevol distància. 

- Tractament fitosanitari de les plantacions mitjançant aparell manual de pressió, inclou 
subministrament i aplicació del producte. 

- Tractament herbicida de les superfícies de sauló, inclou subministrament del 
producte, aplicació i retirada de les restes vegetals que se’n derivin a l’abocador 
autoritzat a qualsevol distància. 

- Esporga de formació i aclarida de l’arbrat amb utilització d’escala i mitjans manuals i 
retirada de les restes vegetals que se’n derivin a l’abocador autoritzat a qualsevol 
distància. 

- Reg manual amb mànega de les plantacions a raó de 50l/m2, inclou refer els clots i 
el consum d’aigua. 

 
 
MOBILIARI URBÀ 
 
El model de bancs serà de la casa Escofet o equivalent. Consisteixen en peces 
prefabricades de formigó moldejat, tenyit a fàbrica de color terracotta o negre. Color definitiu 
segons D.F. Acabat decapat a l’àcid i polit, amb les arestes bisellades de 6mm, tenen forma 
de paral·lelepípede irregular segons plànols de detall acotats, col·locat sobre el paviment. 
Les papereres seran el model “pedra negra” de la casa Escofet o equivalent. Dimensions 
80x80cm, de 1300kg de pes, col·locat sobre el paviment. 
 
 
 
7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb l’indicat al ‘Real Decreto 1627/1997’, s’ha redactat, a l’annex núm. 3, el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. L’import del Pressupost d’Execució Material s’ha 
inclòs dins el Pressupost General de l’Obra com una partida alçada a justificar. Import: 
4.056,61 € 
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8. PLA D’OBRA 
 
Per a l’elaboracio del programa de treballs s’han tingut en compte els rendiments establerts 
a la justificació de preus del banc de preus, així com els condicionants meteorològics i les 
dades procedents de l’experiència d’execució d’obres similars. 
 
A l’annex núm. 4, s’adjunta un diagrama de barres que justifica, en base als rendiments 
esmentats, la durada de l’obra que es proposa per a l’execució dels treballs: 2 MESOS 
 
 
9. QUALIFICACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
A efectes del que es recull a l’article107 de la Llei 30/2007 del 30 d’octubre de 2007, en el 
que s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (BOE 261, de 31-10-07), es fa constar 
que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa, susceptible de ser lliurada 
a l’ús públic general. 
 
 
10. CONCLUSIONS 
 
Amb tot l’exposat en el present document, així com en els que segueixen a continuació, 
s’entén que s’ha complert l’objectiu del projecte. Segons el parer del signant, compleix tots 
els requisits exigits per la seva naturalesa de projecte de construcció d’acord amb els 
condicionants existents, per la qual cosa es proposa la seva aprovació. 
 
 
11. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

� DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
MEMÒRIA 
ANNEXOS A LA MEMÒRIA: 

Annex 1. Reportatge fotogràfic 
Annex 2. Topografia 
Annex 3. Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 4. Pla d’obra 
Annex 5. Justificació de preus 

� DOCUMENT 2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULAR S 
� DOCUMENT 3. PLÀNOLS 
� DOCUMENT 4. PRESSUPOST 

1. AMIDAMENTS 
2. ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
3. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
4. QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
5. PRESSUPOST: 

Pressupostos parcials 
Resum del pressupost 
Últim full 

 
Cerdanyola del Vallès, octubre de 2009 
 
 
 
 
Autor del Projecte 
Carlos Martínez Manchón 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 

 
Foto 1. Panoràmica de l’àmbit d’actuació – camí dels Horts a la Riera de Sant Cugat, al 
terme municipal de Cerdanyola del Vallès. 
 

 
 
Foto 2. Estat actual de l’àmbit d’actuació – vegetació abundant a la riera. 
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Foto 3. Estat actual de l’àmbit d’actuació – riera de Sant Cugat. 
 
 

  
 
Foto 4. Estat actual de l’àmbit d’actuació – vegetació espesa. 
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Foto 5. Estat actual de l’àmbit d’actuació – llera natural. 
 

 
 
Foto 6. Estat actual de l’àmbit d’actuació – riera. 
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Foto 7. Estat actual de l’àmbit d’actuació - gual inundable existent. 
 
 

 
 
Foto 8. Estat actual de l’àmbit d’actuació – detall del gual existent. 
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Foto 9. Estat actual de l’àmbit d’actuació – detall del gual existent. 
 

 
 
Foto 10. Estat actual de l’àmbit d’actuació – detall del gual existent. 
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MEMÒRIA 
 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de 
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres 
del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen 
de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment 
dels compromisos adquirits al respecte. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per 
a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
 
2. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S. : Carlos Martínez Manchón. 
Titulació: Enginyer Tècnic d´Obres Públiques. 
 
 
3. DADES DEL PROJECTE 
 
 
3.1. Tipologia de l'obra 

 
L'objecte del present project contempla la recuperació de l’entorn de la Riera de Sant 
Cugat, en els àmbits Camí dels Horts i Connexió amb vía existent, al terme municipal 
de Cerdanyola del Vallès. 

 
 
3.2. Situació 

 
Emplaçament : Camí dels Horts i connexió amb vía existent de la Riera de Sant 
Cugat. 
Població : Cerdanyola del Vallès. 

 
 
3.3. Pressupost d'execució material del projecte 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 340.638,30 €. (tres-cents quaranta 
mil sis-cents trenta-vuit euros amb trenta cèntims) . 

 
 
3.4. Termini d'execució 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos.  
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3.5. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 

 
 
3.6. Oficis que intervenen en el desenvolupament de  l'obra 

 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col.locador 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant col.locador 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó jardiner 

 
3.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
ARBRES DE FULLA CADUCA I 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
BANCS 
BARREGES DE CESPITOSES 
BLOCS DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA (TERMOARCILLA) 
CALÇS 
CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
CIMENTS 
CIMENTS NATURALS 
CLAUS 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
JARDINERES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
PAPERERES  
PILONS METÀL.LICS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PUNTALS 
SENYALS 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TELES METÀL.LIQUES I PLASTIQUES 
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TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TUBS DE POLIETILÈ PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 

 
3.9. Maquinària prevista per a executar l'obra 

 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua 
Camió grua de 5 t 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Camió amb bomba de formigonar 
Escombradora autopropulsada 
Regle vibratori 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Hidrosembradora muntada sobre camió 

 
 
4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient 
subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de 
coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el 
seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra 
mitjançant cable de coure un que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al 
terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. Les mesures generals de 
seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 
Connexió de servei 
 

• Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament 
• La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada 
• Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència) 
• Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
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Quadre General 
 

• Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

• Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.) 

• Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

• Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ��). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

• Estarà protegida de la intempèrie. 
• És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
• Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 
Conductors 
 

• Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

• Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

• Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 
Quadres secundaris 
 

• Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 

• Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.  
• Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P :  30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A :   30 mA. 
· 1 Magnetotèrmic 3P :   20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P :   16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T :  25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T :  16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P :   16 A. 
· 1 Transformador de seguretat :  (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P :   16 A. 

 
Connexions de corrent 
 

• .Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

• S’empraran mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.  
• Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v :    Violeta 
· Connexió de 220 v :   Blau 
· Connexió de 380 v :   Vermell 

 
• No s’empraran connexions tipus “lladre“ 
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Maquinària elèctrica 
 

• Disposarà de connexió a terra 
• Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
• Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
• L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
Enllumenat provisional 
 

• El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
• Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
• Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
• Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
Enllumenat portàtil 
 

• La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

• Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

 
 
4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l’obra. La distribució interior d’obra podrà realitzar-
se amb canonada de polietilè flexible amb els ronsals de distribució i amb canya 
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a 
fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 
 
 
4.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es produís 
algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció c ontra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
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• La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 

• S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
dedipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

• Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

• L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

• Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

• La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

• Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

• La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

• Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

• Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.  

• En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 
 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
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• Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 

• En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

• En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 
 
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. Per al servei de neteja 
d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els 
quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. Per l’execució d’aquesta 
obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
 
 
5.1. Serveis higiènics 
 
 
Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones. 
 
Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
 
 
 
5.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
 
 
5.3. Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra.  Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de 
subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a 
escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, 
amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
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5.4. Local de descans 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de 
considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 
 
5.5. Local d'assistència a accidentats 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 

. una farmaciola. 

. una llitera. 

. una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser 
impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, 
ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de 
tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 
25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, 
haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, 
benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, 
esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada 
per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, 
termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. Per a contractacions inferiors, 
podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per 
l’encarregat. El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 
31/95. A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

. desinfectants i antisèptics autoritzats, 

. gases estèrils, 

. cotó hidròfil, 

. benes, 

. esparadrap, 

. apòsits adhesius, 

. estisores, 

. pinces, 

. guants d’un sol ús. 
 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
 
 
6. ÀREES AUXILIARS 
 
 
6.1. Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura, mínima de 4 m. L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al 
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personal necessari per a la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o 
passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. Els elements mòbils i transmissions 
estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o 
en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran 
condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes 
laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. La construcció de 
l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió 
de bolcades. Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La 
boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica.  
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant 
escala de “gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m 
de l’arrancada. La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
 
6.2. Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. De forma general els 
locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais 
ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 
m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. La circulació del personal i els materials 
estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la 
zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en 
passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En 
zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat 
des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips 
que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 
m sobre el nivell del paviment. La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de 
les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, 
al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent 
del sistema normal d’il·luminació. L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de 
restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament 
abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de 
càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. 
Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 
de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. Els elements mòbils i 
transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
seran condemnats. La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària 
es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. Les emanacions 
de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat 
que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
 
 
6.3. Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. Els Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels 
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materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. Les zones 
d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. De 
forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 
 
 
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. Al projecte 
s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el 
contractista, els costos que això comporti. Si a les excavacions i buidats de terres apareixen 
antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut 
contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a 
un gestor autoritzat. 
 
 
8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOS ES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.  
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats.  Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
 
 
8.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 

. Amiant. 

. Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

. Sílice. 

. Vinil. 

. Urea formol. 

. Ciment. 

. Soroll. 

. Radiacions. 
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. Productes tixotròpics (bentonita) 

. Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

. Gasos liquats del petroli. 

. Baixos nivells d’oxigen respirable. 

. Animals. 

. Entorn de drogodependència habitual. 
 
 
8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilam ent 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. L’etiqueta ha de contenir: 
 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de 
Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 
Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment i nflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels 
comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènic s, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es 
manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de 
Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que 
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les 
vies respiratòries. 
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9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. Cal tenir en compte que, en aquest tipus 
d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir 
entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a 
fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. En el PLA DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit 
o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Si per 
les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, 
ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, l’indicaran al PLA DE 
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, els contenidors, els 
tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat 
“Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
 
9.1. Serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
 
9.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums 
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
 
9.3. Característiques meteorològiques 
 
La zona climatològica dels àmbits de la Riera de Sant Cugat i el seu entorn, situada a 
Cerdanyola del Vallès és la pròpia del clima mediterrani, amb hiverns i stius suaus, llevat de 
situacions puntuals. 
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10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLERTS I TERRAPLENATS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
 
 
FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
DIVISORIES ( OBRA ) 
 
 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT (PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, 
ETC.) 
 
 
TANCAMENTS I DIVISSORIES PRACTICABLES, BARANES I PR OTECCIONS FIXES 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS  
 
 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 
EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
 
 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
 
 
11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
 
11.1. Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de  
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
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11.2. Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
 
11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pl a d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS:    Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització material d’unes unitats respecte a 

altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. De les dades així obtingudes, s’ha 
establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha 
realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut 
haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés 
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i 
en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 
 
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHE RENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada. 
 
 
13. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
13.1. Agents atmosfèrics 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
 
 
13.2. Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. En els 
locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. En els llocs de treball en 
els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà 
d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. Les intensitats mínimes 
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d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els 
següents:  
 

• 25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 
• 100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de 

mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 

• 100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, 
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

• 200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs 
senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

• 300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de 
taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

• 500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre 
mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

• 1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant 
contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o 
màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.  

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
 
 
13.3. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
 
Compressor         .................... 82-94  dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)     .................... 82   dB 
Formigonera petita < 500 lts.       .................... 72   dB 
Formigonera mitjana > 500 lts.       .................... 60   dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)      .................... 103   dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)       .................... 94   dB 
Esmeriladora de peu        .................... 60-75  dB 
Camions i dumpers        .................... 80   dB 
Excavadora         .................... 95   dB 
Grua autoportant         .................... 90   dB 
Martell perforador        .................... 110   dB 
Mototrailla         .................... 105   dB 
Tractor d’orugues        .................... 100   dB 
Pala carregadora d’orugues       .................... 95-100  dB 
Pala carregadora de pneumàtics       .................... 84-90  dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte       .................... 150   dB 
Esmeriladora radial portàtil       .................... 105   dB 
Tronçadora de taula per a fusta       .................... 105   dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 

1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
 
 
13.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

. Rinitis 

. Asma bronquial 

. Bronquitis destructiva 

. Bronquitis crònica 

. Efisemes pulmonars 

. Neumoconiosis 

. Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

. Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

. Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de 
sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present 
Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. La 
concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 
10 

C = -------------------------- mg / m3 
% Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. Els treballs en els quals és habitual la 
producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

. Escombrat i neteja de locals 

. Manutenció de runes 

. Demolicions 

. Treballs de perforació 

. Manipulació de ciment 

. Raig de sorra 

. Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

. Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

. Esmerilat de materials 

. Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

. Plantes de matxuqueix i classificació 

. Moviments de terres 

. Circulació de vehicles 

. Polit de paraments 

. Plantes asfàltiques 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
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l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
 
 
13.5. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 

1. Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2. Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3. Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla 

de manutenció intern d’obra. 
4. Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 
5. Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6. Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 

suficient. 
7. Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8. Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9. Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10. Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11. Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de 

cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a 
l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
 
13.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. Les radiacions no ionitzants són 
aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és 
insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. Els treballadors més 
freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de 
soldadura elèctrica. 
 
 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. Totes les fonts 
de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font 
com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació 
de la pupil·la de l’ull. A les obres de construcció, els treballadors que estan més 
freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan 
realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a 
possible font de les radiacions. La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de 
tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la 
dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. De 
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forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb 
vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien 
amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell 
no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. La protecció contra la 
sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que 
comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. S’haurà de posar 
especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el 
tercer, que implica la necessitat de protecció personal.  Tots els usuaris de l’equip generador 
de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. No es poden emetre de 
forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en 
un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha 
de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el 
cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el 
flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari 
operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de ferse ús dels mitjans de protecció 
personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màsc ara de protecció facial, de manera 
que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-
se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. La font és bàsicament el sol però també 
es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i 
de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
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quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
 
13.7. Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 

• Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
• Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
• Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
• Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 

granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.  
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:  
 

• Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 
bomba. 

• Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
• Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 

potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
• Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
• Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
• Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
• Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 

radioactius o equips emissors de raig X. 
• Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
• Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de 

radiacions ionitzants. 
• Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell 

d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
• Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-

32. 
• Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la 
dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. Encara que poden ocórrer en combinació, 
correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és 
dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) 
Contaminació radioactiva accidental. Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats 
tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar 
el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que 
treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint 
en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 
milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 
comptadors Geiger. Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) 
temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball 
permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. 
La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. 
Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el 
plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 
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material. Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca.  
Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o 
davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap 
objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). Haurà de dur-se un Llibre 
de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
 
 
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. Per a 
manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
• Lliurar el material, no tirar-lo. 
• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 

passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 

turmells. 
• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la 

mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i 

una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 

disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 

 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:  
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

• Automatització i mecanització dels processos. 
• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

• Utilització d’ajudes mecàniques. 
• Reducció o redisseny de la càrrega. 
• Actuació sobre l‘organització del treball. 
• Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

• Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
• Ús correcte dels equips de protecció individual. 
• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
• Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 

1. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 
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2. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a 
la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors 
que permetin el seu trasllat a dojo. 

4. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat  evitant estacionaments intermedis entre el lloc 
de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 
portar-los d’un en un. 

6. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els 
oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 

7. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 

1. Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2. Assentar els peus fermament. 
3. Ajupir-se doblegant els genolls. 
4. Mantenir l’esquena dreta. 
5. Subjectar l’objecte fermament. 
6. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons elssegüents criteris 

preventius: 
• Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
• Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
• Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
• Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9. És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se 

puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic 
de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

11. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per 
l’equip. 

 
 
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 

• Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris. 
• Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules 

reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades. 
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• Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de disc 
inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal. 

• Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat. 
• Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat. 
• Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats. 
• Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de 

reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m. 
• Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat. 
• Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000). 
• Protector de mans per a cisellar. 
• Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca. 
• Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat. 
• Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets. 
• Grua mòbil d'accionament manual. 
• Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària. 
• Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos. 
• Suport de repòs per al disc radial portàtil. 
• Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i accionament 

hidràulic des de l'exterior de la rasa. 
• Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats. 
• Sitja-barrejadora per a la confecció de morter. 
• Carretó manual porta palets. 
• Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats. 
• Estrebat de pou circular amb tensor. 
• Estrebat de pou rectangular amb tensor. 
• Apuntalament de talús inestable amb panells. 
• Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat. 
• Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat. 
• Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux. 
• Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua torre, 

masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció. 
• Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal. 
• Senyal acústica de marxa enrera. 
• Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió. 
• Cable d'acer de guiat de material suspès. 
• Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó. 
• Cinturó portaeines. 
• Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses. 
• Ganxo de grua amb dispositiu de tancament. 
• Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats. 
• Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg. 
• Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs. 
• Detector de gasos portàtil. 
• Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió. 
• Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba. 
• Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil. 
• Termòmetre / baròmetre. 
• Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 

cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs. 
• Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb 

el desmuntatge inclòs. 
 
 
16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
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de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del 
conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o 
requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes 
de Protecció Col·lectiva. Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present 
projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES. 
 
 
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en 
el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. Tots els equips de protecció individual estaran 
degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 
1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  El Contractista Principal portarà un control documental 
del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent 
avís de recepció signat pel beneficiari. En els casos en què no existeixin normes 
d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, 
per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin 
una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. Al 
magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del 
personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les 
visites d’obra, etc. Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present 
projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES. 
 
 
18. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

1. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament delprocés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

2. Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

3. Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. Els recursos 
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preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97: 
 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de 
treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels 
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació 
de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
  
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. S’ha 
de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una 
bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. El 
R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzarse 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Així mateix, segons s’estableix en el 
R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:  
 

• Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint 
en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

• Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixarse en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

• El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de senyalització. 
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• Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
• Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 

l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
 
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBL ICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la  senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. És 
obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment 
és permès, es col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), 
amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es 
col·locarà la senyalització corresponent. No es podrà començar l’execució de les obres 
sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que 
corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. El contractista de l’obra serà 
responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. Els 
accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 
 
20.1. Normes de Policia 
 
 
Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. Quan la 
delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de 
l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin 
tancades les zones que puguin presentar riscos. 
 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’ob ra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 
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20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà 
clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai 
lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les 
casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, es  situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 

• Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la vorera. 

• A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per 
la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

• Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 
envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la 
vorera. 

• Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
 
20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públ ic 
 
Tanques 
 
Situació  
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front 
de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques  
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la 
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seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les 
obres que facin. Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 
similars. En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicional Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment  
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
 
Accés a l’obra 
 
Portes  
Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal 
de l’obra. No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
 
20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància  
Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 
avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament  
Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionarse vehicles ni maquinària de 
l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera  
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en 
espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. El PLA DE 
SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els 
mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 

• S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril 
de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels 
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

• La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

• Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà 
el paviment. 

• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
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Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega  
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, 
serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament 
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a 
un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització 
ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant 
un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la 
zona afectada i després de retirat el contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran 
de ser retirats. 
 
Evacuació  
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona 
o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
 
20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afect en l'àmbit públic 
 
Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, 
etc.). Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, 
sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de 
rodes.  Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora d’aquest 
horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar 
les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació 
o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies 
no feiners o en un horari específic. 
 
Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. Es regaran els elements a enderrocar, la 
runa i tots els materials que puguin produir pols. En el tall de peces amb disc s’hi afegirà 
aigua.Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
 
20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
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El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. El contractista haurà de donar 
les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen 
i ho compleixen. 
 
 
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten  l'àmbit públic 
 
 
Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.  
 
 
Elements de protecció 
Forats i rases  
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes 
metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. Si els forats o 
les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º 
en el sentit de la marxa. 
 
Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. Els itineraris i passos 
de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 
lux). Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. La 
delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). Si cal 
ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes:  

• En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 
diàmetre. 

• No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
• El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
• El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de 

terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. La senyalització, l’abalisament, els paviments, 
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l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i 
vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 
condicions perceptives o de seguretat. Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
 
 
20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a l a via pública 
 
Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. Mentre durin les obres es protegirà 
l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu 
voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 
escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. Els escossells que quedin inclosos dins 
l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície 
sigui contínua i sense ressalts. 
 
 
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
 
21.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 

. Caiguda al mateix nivell. 

. Atropellaments. 

. Caiguda d'objectes. 
 
 
21.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra:  
 
16.Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, 
de les zones de trànsit exterior. 
17.Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les 
proteccions al tràfic rodat.  
18.Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 
19.En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei 
de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
 
 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

ANNEX 3 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 31 de 49 Codi: 706-TRE-OP-4399 

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
 

. Incendi, explosió i/o deflagració. 

. Inundació. 

. Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

. Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

. Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 

 
 
23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESUR ES 
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E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDARIA, AMB MITJANS MECÀNICS 
 
AVALUACIÓ RISCOS 
Id Risc          P G  A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     1  3  3 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 

     PERÍMETRE EXCAVACIÓ 
2 CAIGUDADE PERSONES AL MATEIX NIVELL      1 2 2 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2 2 3 
Stuació:  A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ 

4 TREPITJADES SOBRE OBJECTES       2 1 2 
Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

5 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES     1 2 2 
Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES 

6 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES O VEHICLES    1 3 3 
Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

7 SOBREESFORÇOS        2 2 3 
Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
8 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    1 2 2 

Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 
9 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES     2 1 2 

Situació:  TERRES POLSOSSES 
10 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     1 2 2 

Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
11 EXPOSICIÓ A SOROLLS        2 1 2 

Situació:  MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS 
12 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS       2 1 2 

Situació:  CABINES MÀQUINES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim  

de temps possible les proteccions     1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
I0000013  Ordre i neteja       2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball   2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses  

i no lliscants       2 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips   3 
I0000045  Formació       10 /12  
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària    12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics     12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals  

de la persona que la realitza      13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball      14 /17  
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000074  Reg de les zones de treball      17 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball     25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  nivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen      26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen      27 
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E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA, APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 
 
AVALUACIÓ RISCOS 
Id Risc          P G  A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     2 3 4 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     2 2 3 
Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2 3 4 
Situació:  ENSORRAMENT PARETS EXCAVACIÓ 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES       2 1 2 
Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES     1 2 2 
Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT  

DE LES MÀQUINES 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS  O VEHICLES  1 3 3 

Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
13 SOBREESFORÇOS        1 2 2 

Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    1 2 2 
Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    2 1 2 
Situació:  TERRES POLSOSSES 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     1 3 3 
Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS        1 2 2 
Situació:  MÀQUINES EXCAVACIÓ 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS       2 1 2 
Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps  

possible les proteccions      1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
I0000005  ntegrar la seguretat al disseny arquitectonic    1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà      1 
I0000013  Ordre i neteja       2 /6  
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball   2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i  

no lliscants       2 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips   3 
I0000045  Formació       10 /12  
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària    12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics     12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la  

persona que la realitza      13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball      14 /17  
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000074  Reg de les zones de treball      17 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball     25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen      26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen      27 
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E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENATS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECANICS 
 
AVALUACIÓ RISCOS 
Id Risc          P G  A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     1 2 2 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     1 1 1 
Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
Situació:  A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES     2 1 2 
Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE  

LES MÀQUINES 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES   1 2 2 

Situació:  RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
13 SOBREESFORÇOS        2 2 3 

Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    1 2 2 

Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS      1 3 3 

Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    2 1 2 

Situació:  TERRES POLSOSSES 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     1 3 3 

Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS        2 1 2 

Situació:  MÀQUINES D'EXCAVACIÓ 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS       2 1 2 

Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de  

temps possible les proteccions     1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
I0000009  Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui  

en condicions d'entrar en servei     1 
I0000012  Assegurar les escales de mà      1 
I0000013  Ordre i neteja       2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball   2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses  

i no lliscants       2 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips   3 
I0000045  Formació       10 /12  
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària    12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics     12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la  

persona que la realitza      13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball      14 /17  
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000074  Reg de les zones de treball      17 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball     25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen      26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen      27 
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E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 
 
AVALUACIÓ RISCOS 
Id Risc          P G  A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     1 3 3 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     1 2 2 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES       1 2 2 
Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES     2 2 3 
Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA  

MAQUINÀRIA 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1 3 3 

Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    1 2 2 

Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    2 1 2 

Situació:  TERRES POLSOSSES 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     1 3 3 

Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS  
IRREGULARS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS        2 1 2 
Situació:  MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS       2 1 2 
Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps  

possible les proteccions      1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
I0000013  Ordre i neteja       2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball   2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses  

i no lliscants       2 
I0000045  Formació       10 /12 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària    12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics     12 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball      14 /17  
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000074  Reg de les zones de treball      17 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball     25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i  

maquinària       25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines  

aturades        25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen      26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen      27 
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E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENATS, AMB MITJANS 
MECANICS 
 
AVALUACIÓ RISCOS 
Id Risc          P G  A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     1 1 1 

Situació:  ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT   1 2 2 
Situació:  ZONES D'APLECS DE TERRES 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1 2 2 
Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

13 SOBREESFORÇOS        2 2 3 
Situació:  MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 

MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    1 2 2 

Situació:  TREBALLS EN EXTERIORS 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    2 1 2 

Situació:  TERRES POLSOSSES 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     1 3 3 

Situació:  ITINERARIS D'OBRA 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS        2 1 2 

Situació:  MAQUINÀRIA 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS       2 1 2 

Situació:  MAQUINÀRIA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000013  Ordre i neteja       2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball   2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses  

i no lliscants       2 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips   3 
I0000045  Formació       12 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària    12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics     12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la  

persona que la realitza      13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball      14 /17  
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000074  Reg de les zones de treball      17 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball     25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines  

aturades        25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen      26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen      27 
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E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
AVALUACIÓ RISCOS 
Id Risc          P G  A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     2 1 2 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
CAIGUDES A POUS O RASES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     2 1 2 
Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS  
TRANSPORTATS         2 2 3 

Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES       2 1 2 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)      2 2 3 
Situació:  EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES     2 2 3 
Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES      1 2 2 
Situació:  ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLAZO 
ELEMENTS FERRALLATS 

13 SOBREESFORÇOS        2 2 3 
Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    1 2 2 
Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS      1 3 3 
Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES,  
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)     2 1 2 

Situació:  CONTACTE AMB AGLOMERANTS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     1 2 2 

Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps  

possible les proteccions      1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic    1 
I0000012  Assegurar les escales de mà      1 
I0000013  Ordre i neteja       2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball   2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball     4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines  

i camions       4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de  

càrregues suspeses      4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,  

solicitar un procediment de treball específic    4 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del  

manteniment de l'obra      4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic     9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines   9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller   9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra   9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra    10 
I0000045  Formació       10 /13  
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra     10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega  

de materials       11 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

ANNEX 3 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 38 de 49 Codi: 706-TRE-OP-4399 

MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la  

persona que la realitza      13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més  

manegables       13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball      14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements  

inestables       14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
I0000071  Revisió de la posta a terra      16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris    16 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives    18 
I0000103  Planificació de les àrees de treball     25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
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E04 ESTRUCTURES 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
 
AVALUACIÓ RISCOS 
Id Risc          P G  A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     2 3 4 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     1 1 1 
Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS  TRANSPORTATS  2 3 4 

Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS  
AUXILIARS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES       1 1 1 
Situació:  ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL 

ELEMENTS PUNZANTES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)      2 1 2 
Situació:  EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES     2 2 3 

Situació:  PICAT D'ESCÒRIA 
TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES      2 3 4 
Situació:  AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

13 SOBREESFORÇOS        2 2 3 
Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    1 2 2 
Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 

15 CONTACTES TÈRMICS        1 2 2 
Situació:  TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÉCTRICA 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS      1 3 3 

Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    1 2 2 

Situació:  GASOS DE SOLDADURES 
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES   3 2 4 

Situació:  SOLDADURA ELÉCTRICA 
20 EXPLOSIONS         1 3 3 

Situació:  AMPOLLES OXIACETILÈ 
MATERIAS INFLAMABLES 

21 INCENDIS         1 3 3 
Situació:  SOLDADURES 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     2 3 4 
Situació:  ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 /11 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectonic    1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de  

projecte        1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada    1 
I0000010  Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta  

a la que doni accés      1 
I0000012  Assegurar les escales de mà      1 
I0000013  Ordre i neteja       2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball   2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i  

no lliscants       2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical    4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball     4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines  

i camions       4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de  

càrregues suspeses      4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,  

solicitar un procediment de treball específic    4 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del  

manteniment de l'obra      4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic     9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines   9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller   9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra   9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra    10 
I0000045  Formació       10 /13  
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra     10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega  

de materials       11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues  

suspesses       11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la  

persona que la realitza      13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més  

manegables       13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball      14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements  

inestables       14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent  

superior a 40 km/h       14 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra     15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
I0000071  Revisió de la posta a terra      16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques    16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris    16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec    17 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte    17 
I0000082  Aïllament del procés      17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball     17 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o  

explosius (pintures, dissolvents, etc)     20 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros    20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball     19 /20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure    20 
I0000096  No fumar        20 
I0000097  Substituir l'inflamable per no infamable     21 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de  

soldadura i tall amb serra radial     19 /20  
I0000103  Planificació de les àrees de treball     25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
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E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
 
AVALUACIÓ RISCOS 
Id Risc          P G  A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     2 3 4 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
CERRAMIENTOS EN PERÍMETROS I  
BORDES DE HUECOS 
CERRAMIENTOS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     1 2 2 
Situació:  ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS  
TRANSPORTATS         1 3 3 

Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES       2 2 3 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)      2 2 3 
Situació:  EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES     2 1 2 
Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES      1 3 3 
Situació:  PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
13 SOBREESFORÇOS        2 2 3 

Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    1 2 2 

Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS      1 2 2 

Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    2 1 2 

Situació:  TALLS DE MATERIALS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES,  
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)     1 2 2 

Situació:  AGLOMERANTS I ADDITIUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps  

Possible les proteccions      1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectonic    1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada    1 
I0000013  Ordre i neteja       2 /6  
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball   2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball     4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i  

camions        4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o  

fleixos originals       4 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,  

solicitar un procediment de treball específic    4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic     9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines   9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra    10 
I0000045  Formació       10 /11  
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques     13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la  

persona que la realitza      13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball      14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements  

inestables       14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
I0000071  Revisió de la posta a terra      16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques    16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris    16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec    17 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives    18 
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E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERR A, SAULO ) 
 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
AVALUACIÓ RISCOS 
Id Risc          P G  A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     1 3 3 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     2 2 3 
Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  

AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES       2 1 2 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)      1 2 2 
Situació:  EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES     2 1 2 
Situació:  DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES      1 2 2 
Situació:  COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1 3 3 

Situació:  DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA 
13 SOBREESFORÇOS       2 2 3 
Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    1 2 2 
Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS      1 2 2 
Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    2 1 2 
Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIVOS PER A FORMIGONS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     1 3 3 

Situació:  ITINERARIS A OBRA PER SUPERFICIES  
IRREGULARS 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS       1 2 2 
Situació:  CABINES MAQUINÀRIA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps  

possible les proteccions      1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectonic    1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de  

projecte        1 
I0000013  Ordre i neteja       2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball   2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no  

lliscants        2 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic     9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines   9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 
I0000045  Formació       10 /12  
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega  

de materials       11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària    12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques     13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la  

persona que la realitza      13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball      14 /17  
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000071  Revisió de la posta a terra      16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques    16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris    16 
I0000074  Reg de les zones de treball      17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball     25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i  

maquinària       25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines  

aturades        25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
I0000110  Eliminar vibracions en origen      27 
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E10 TANCAMENTS I DIVISSORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORT S METÀL.LICS EN VIALS 
 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
RODADA O PEATONAL 
 
 
AVALUACIÓ RISCOS 
Id Risc          P G  A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     1 3 3 

Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
PROPERS A DESNIVELLS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     2 1 2 
Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS  
TRANSPORTATS         1 3 3 

Situació:  TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES       1 2 2 

Situació:  SUPERFICIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)      2 2 3 
Situació:  US D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
13 SOBREESFORÇOS        2 1 2 

Situació:  CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    1 2 2 

Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS      1 3 3 

Situació:  CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    1 2 2 
Situació:  POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     1 3 3 
Situació:  VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps  

possible les proteccions      1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectonic    1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de  

projecte        1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada    1 
I0000013  Ordre i neteja       2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball   2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball     4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i  

camions        4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de  

càrregues suspeses      4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o  

fleixos originals       4 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,  

solicitar un procediment de treball específic    4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic     9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines   9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 /13 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller   9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra   9 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques     13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements  

inestables       14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
0000071   Revisió de la posta a terra      16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques    16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris    16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec    17 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives    17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball     25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i  

maquinària       25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines  

aturades        25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
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E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
 
 
AVALUACIÓ RISCOS 
Id Risc          P G  A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     1 2 2 

Situació:  COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     1 1 1 

Situació:  EN ÀREA DE TREBALL 
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS  
TRANSPORTATS         1 2 2 

Situació:  MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES       1 1 1 
Situació:  RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)      2 1 2 

Situació:  AMB EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES     1 1 1 

Situació:  AL AJUSTAR ELS ELEMENTS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES      1 2 2 

Situació:  PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR 
13 SOBREESFORÇOS        1 2 2 

Situació:  PER MANIPULACIÓ MANUAL 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS      1 2 2 

Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps  

possible les proteccions      1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de  

projecte        1 
I0000013  Ordre i neteja       2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball   2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball     4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i  

camions        4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues  

suspeses       4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos  

originals        4 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,  

solicitar un procediment de treball específic    4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic     9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines   9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller   9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra    10 
I0000045  Formació       10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra     10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de  

materials        11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques     13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la  

persona que la realitza      13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més  

manegables       13 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques    16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina    16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
I0000071  Revisió de la posta a terra      16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques    16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris    16 
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E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES I 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 
 
 
AVALUACIÓ RISCOS 
Id Risc          P G  A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     1 2 2 

Situació:  CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     1 1 1 

Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 
MANCA IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS  
TRANSPORTATS         1 3 3 

Situació:  MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES       1 1 1 

Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 
MANCA IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)      1 2 2 
Situació:  AMB EINES 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O  
VEHICLES         1 3 3 

Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 
A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 

13 SOBREESFORÇOS        1 2 2 
Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    1 1 1 
Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    1 2 2 
Situació:  TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES,  
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)     1 2 2 

Situació:  ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     1 3 3 
Situació:  MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES 

 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps  

possible les proteccions      1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal    1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC     1 
I0000013  Ordre i neteja       2 /6  
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball   2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge   2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no  

lliscants        2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball     4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i  

camions        4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment    4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues  

suspeses       4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses     4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos  

originals        4 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats,  

solicitar un procediment de treball específic    4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic     9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines   9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines   9 
I0000045  Formació       12 /13  
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària    12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària    12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment     13 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques     13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la  

persona que la realitza      13 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi   Descripció       Riscos 
0000060   Suspensió de les feines en condicions extremes    14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball      14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements  

inestables       14 
I0000074  Reg de les zones de treball      17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar    17 
I0000078  Evitar processos de divisió de material en sec    17 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent   17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives    18 
I0000103  Planificació de les àrees de treball     25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles     25 
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PLEC 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1 Identificació de les obres 
 
L'objecte del present projecte contempla l’Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la 
Riera de Sant Cugat a Cerdanyola del Vallès. 
 
 
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com 
a document  de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, 
les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en 
aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a 
normes d’aplicació: 
 

a. Tots aquells continguts al: ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per 
a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la 
‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública). 

b. Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c. La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per 
les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 

 
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat  i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra 
o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i 
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, 
contenint com a mínim els següents documents: 
 
 
Memòria:   Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin 
eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 
alternatives. 

 
Plec:     De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació 
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amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols:   On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
 
Pressupost:    Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats d ocuments 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 
als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa 
de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 
llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i 
Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET C ONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 

1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-
ne els efectes a la salut. 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
 
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 

• Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient. 

• Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 

• Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

• Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 

• La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 

• Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions 
administratives. 

• El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una 
eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 
 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat:  
 

a. En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o  
b. Durant l'Execució de l'obra. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 

• Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 

a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les 
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 
• Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i 

Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
• Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 
 

a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

b. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva 
que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 
a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b. 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. 
c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar 
a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e. 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. 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 

l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que 
s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals.  

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. Les responsabilitats 
del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 
 
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. Podran redactar projectes 
parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut designat pel Promotor. Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant 
projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del 
seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 
integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres. 

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
 
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més 
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. Podran dirigir les 
obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a 
les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les 
condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
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5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador 
de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències. 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut 
de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 
 
2.5. Contractista o constructor (empresari principa l) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos 
del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la 
sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti 
per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu 
cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el 
seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord 
amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. 

El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, 
en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del 
R.D. 1627/1997: 

 
a. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salu (PSS). 
b. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, 

les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i 
també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
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c. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen 
directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals 
per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva 
activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar 
la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir 
simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, 
amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de 
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 
facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i 
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i  emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del 
sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de 
donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General 
és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

22. L’acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del 
terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 
seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, iserà responsable dels danys i 
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 
imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. En cas d’incompliment reiterat dels 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del  
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Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu 
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis 
treballadors Autònoms. 

26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de 
la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de 
tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra.  

27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers 
o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, 
en aquesta obra en concret. 

30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat 
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el 
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

31. EEl delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del 
carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes 
les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a 
l'ITC "MIEAEM-4". 

 
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.  
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts 
en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per 
part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 73/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual 
per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de  seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
 

a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions 
d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que 
s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
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2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i 

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 

companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra. 

 
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en mat èria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i 

salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra 

en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
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Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
  
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. 
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut . 
 
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
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de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document de l ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat. 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a 
be designar a l’efecte, segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de 
normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i 
correspongui aplicar al seu Pla. 
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4.1. Textos generals 
 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 
2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en 

vigor capítol VII. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 

23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. 

R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig de 

1952. BOE 15 de juny de 1958. 
- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de 

setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març 
de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març de 
1971, en vigor parts del títol II. 

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. 
BOE 7 de desembre de 1961. 

- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener de 
1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 
29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre 
de 1995. 

- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de 
desembre de 1987. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 
Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. BOE 
núm. 298 de 13 de desembre. 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. 
Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 
1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que 
comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualització. 
R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i 
Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. De 22 d’abril de 1997. BOE de 24 
d’abril de 1997. 

- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant el 
treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 
1998. BOE 3 de març de 1998. 

- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents 
Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives 
en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 
1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de Treball. 
R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 

- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats 
Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 

- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos 
Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004. 

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de 
juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips 
de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en 
front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 
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4.2. Condicions ambientals 
 

- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 
- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 

1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en 

front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 
 
4.3. Incendis 
 

- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
- Ordenances Municipals 
- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 

per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de 
Catalunya). 

 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 
1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 
2002. 

- Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
 
4.5. Equips i maquinària 
 

- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 
- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de 

desembre de 1985. 
- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. 

Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 

2000. 
- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 

1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6  d’octubre de 1987. 

Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de  setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 
1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. 
BOE 23 d'abril de 1997. 

- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 
17 de juliol de 2003. 

- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 
1989. 

- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 
1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 
 
4.6. Equips de protecció individual 
 

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 1407/1992 
de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per 
R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol 
de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de 
juliol de 2002. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. 
BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de 
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març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 
27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 
1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 
1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 
 
4.7. Senyalització 
 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. 
BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
 
 
4.8. Diversos 
 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 
2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius 
 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. El pressupost per a l'aplicació i 
execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ 
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades 
en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris  
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat preventiva 
(MAUP). 
 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguret at i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs 
en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es 
precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra. 
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5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim 
un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants 
components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal 
propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU :   20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU :   75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM :  Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

 
 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de l es Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. El Contractista Principal haurà 
de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les 
Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. Tot seguit s’anomenen a 
títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives 
de Seguretat: 
 

� Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 
Prèvies als accidents. 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 

 
Posteriors als accidents. 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 

� Tècniques operatives de seguretat. 
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Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi 
d’operari sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el 
Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 

 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 

 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 

 - Reconeixements Mèdics prelaborals. 
 - Formació 
 - Aprenentatge 
 - Propaganda 
 - Acció de grup 
 - Disciplina 
 - Incentius 
 
 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat d e la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 

relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres.  
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
 
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competen t en matèria de Medicina del 
Treball  
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències. 
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. Tot el 
personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

 
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionist es a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
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S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra  
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màqu ines i/o Màquines- Ferramentes 
 
Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 
forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. El terme equip i/o màquina també 
cobreix: 
 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 
Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 
instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

ANNEX 3 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 19 de 21 Codi: 706-TRE-OP-4399 

Portaran a més a més, una 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. 
� Tipus i número de fabricació. 
� Potència en Kw. 
� Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 

 
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzema tge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
 
Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
Emmagatzematge i manteniment 

• Es seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran 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. 
• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran  documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’usuari. 

 
 
7.3. Normativa aplicable 
 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de  les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea. 
 
Directiva fonamental. 
 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 
s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial 
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 

 
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
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• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les 
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, 
de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96.  
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial 
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 

legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de 
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 
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30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que 
entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
Normativa d’aplicació restringida 
 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981). 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per 
a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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3. Plec de condicions tècniques particulars aplicab les a l’estudi 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
B – MATERIALS           
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I IMPLANTACIÓ 

 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES  

 
B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ  

 
B3L - MATERIALS PER A LA CONTENCIÓ I PROTECCIÓ DE TALUSSOS  
B3L2 - MATERIALS PER A PROTECCIÓ DE TALUSSOS AMB MALLA 
METÀL.LICA   

 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS  

 
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES  
B772 - LÀMINES DE POLIETILÈ RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 

 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  

 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL  
BBC - ABALISAMENT  
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS  

 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS 

D'OBRA  
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
BQUA – EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT  
 
 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL  

 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS  
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES  

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL  
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL  
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA  
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.L ECTIVES I IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1421110,B1424340,B142AC60,B1431101,B1432012,B1445003,B144D205,B14
55710,B1459630,B146,1110,B1465376,B146J364,B147D102,B147L005,B147N000,B14812
42,B1485800,B1487350,B1488580. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
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 

- Els equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 

molèstia 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del 
cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força 
fora de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en 
el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. Els EPI hauran de proporcionar una protecció 
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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. 
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Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
 

- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 

 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de 
zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament 
aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva 
de l'arc elèctric. Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. Les 
pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb 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 
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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: 
 
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. 
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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 
crei 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 del 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. 

- LEPI 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 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 
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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 etergents 

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: 
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Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
 

- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 

- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 

 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al  
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat.  
 
Calçat de protecció i de seguretat: 
 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció  

 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
 

- Obres d'ensostrat 
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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. 

 
 
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: 
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- 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 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
• REAL DECRETO 773/1997 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 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 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 29/4/1999 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 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 
de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B15Z1500,B151ABB7,B1511215,B1534001,B15A0015. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, 
susceptibles de protecció. 
 
S'han considerat els elements següents: 
 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a 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: 

 
1. Responsabilitat de la Direcció: Obligatori 
2. Sistemes de qualitat: Obligatori 
3. Control de la documentació: Obligatori 
4. Identificació del producte: Obligatori 
5. Inspecció i assaig: Obligatori 
6. Equips d'inspecció, amidament i assaig: Obligatori 
7. Estat d'inspecció i assaig: Obligatori 
8. Control de productes no conformes: Obligatori 
9. Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori 
10. Registres de qualitat: Obligatori 
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11. Formació i ensinistrament: Obligatori 
12. 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 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 
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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 reventiu 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 organs 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: 

 
1. Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 

25 kg de pes. 
2. S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i 

se subjectarà de manera adequada. 
3. 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. 
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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 
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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 
 
PLATAFORMA METÀL·LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 
 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A 
MÀQUINES: 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO 
VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL 
VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT PLATAFORMA 
VOLADÍS: 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

• REAL DECRETO 1435/1992 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 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 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 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 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 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• ORDEN 28/8/1970 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 20/5/1952 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 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación REBT 2002 Real 
Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC19000,BBC1KJ04. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
DEFINICIÓ: 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la 
finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els 
canvis de circulació que aquestes puguin provocar. S'han considerat els elements següents: 
 

- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl.lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. Les 
dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la 
bona visibilitat i comprensió. La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de 
llum incident. 
 
 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic. Ha de tenir una 
base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col.locació en posició 
vertical. 
 
 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. Les bateries 
han d'estar allotjades en un departament estanc. L'allotjament de les bateries i de la 
làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. La llum emesa pel 
senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en funció de 
les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en 
condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
 
 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. L'extrem del suport ha de 
permetre la seva fixació per clavament. 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

ANNEX 3 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 17 de 41 Codi: 706-TRE-OP-4399 

CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre 
el suport a la que va destinada. La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que 
puguin perjudicar la percepció de la senyal. El color ha de contrastar amb el color del suport 
al que va destinat. 
 
 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 
corda. La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. La distància entre plaques ha de ser regular. La corda 
no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA: 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. Ha de tenir la 
superfície llisa i uniforme. No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes 
superficials que puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 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 a 
tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
 
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 
 
 

BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que 
formen la barrera i la seva col.locació en posició vertical. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE CON, TETRAPODE, 
PIQUETA, GARLANDA: 
 
Subministrament:  Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge:  En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 
 
LLUMS: 
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. Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i 
manteniment. 

Emmagatzematge:  En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 

 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament:  Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 

rectitud i planor. 
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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 
 
CINTA, CADENA, GARNALDA REFLECTORA, TANCA METAL.LICA I BARRERA DE PVC: 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, LLUMS, BALISA, FITA, LLANTERNA I GARNALDA 
LLUMINOSA: 
 
Unitat de quantitat subministrada a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 
UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZ EMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU15Q0A,BQU1A204,BQU1A20A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
DEFINICIÓ: 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. S'han considerat els tipus 
següents: 

- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions 
Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. Els materials utilitzats en 
paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. Els elements subministrats han de complir 
l'establert en el seu plec de condicions corresponent. L'espai interior i els compartiments 
existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficientss per a 
permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
 
Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, 

dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 

 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre: >= 2,3 m 
 
 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
 
Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 

Fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
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Alçària sostre: >= 2,3 m 
 
 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Pavimet de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 

Alçària sostre: >= 2,6 m 
Gruix aïllament: >= 35 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament:  Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 

condicions exigides. 
Emmagatzematge:  Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
• REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

• REAL DECRETO 1215/1997 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. 

• NTE-IFF/1973 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma 
tecnológica  

• NTE-IFF, "Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
• ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

• ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función 
del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

• ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• ORDEN 20/5/1952 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 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
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BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICA TS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25500,BQU27500. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. S'han considerat els tipus següents: 

 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 

 
 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. El conjunt no ha de tenir 
cops o defectes superficials. El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb 
pintura anticorrosiva. La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per 
dos punts. Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. Dimensions de l'armari: 0,40 x 
0,50 x 1,80 m 
 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. L'acabat de 
fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m. Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m.  
 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. Els dispositius sota tensió elèctrica 
han d'estar protegits. Han de ser de materials fàcilment netejables. Dimensions: 60 x 45 cm 
 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. Els dispositius sota tensió elèctrica 
han d'estar protegits. Han de ser de materials fàcilment netejables. Capacitat: 100 l 
 
 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. Capacitat: 100 l 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament:  Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 

condicions exigides. 
Emmagatzematge:  en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 

contacte directe amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUAP000,BQUAM000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball. S'han considerat els tipus següents: 
 

- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el 
material utilitzat. Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
 
MANTA: 
Dimensions: 110 x 210 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament:  Per unitats, empaquetades en caixes. 
 
Emmagatzematge:  En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL T REBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H1424340,H142AC60,H1431101,H1432012,H1445003,H144D205,H1
455710,H1459630,H146 
1110,H1465376,H146J364,H147D102,H147L005,H147N000,H1481242,H1485800,H148735
0,H1488580. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
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 

- Els 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. 
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En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús 
adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment 
quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 

fabricant 
 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
 

- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 

evitar-se 
 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
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 
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Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o 
altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. Sempre que el treball 
determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment de caps o 
passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu 
interior). 
 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les 
activitats: 
 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 

 
S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 

- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, 
però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres 
de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de  
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 

 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

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 
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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 confinatsc 

 
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 ontra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. Les proteccions de l'aparell 
auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels diferents 
elements. Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos:  
 

- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 

puguin existir riscos d'intoxicació per gas o 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 
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- 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: 
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- Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 

penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 

 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s'haurà de substituir 
el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. La protecció davant l'aigua i la 
humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de 
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures o enderrocs. Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, 
faran servir calçat aïllant sense cap element metàl·lic. En aquelles operacions que les 
espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n ràpidament del calçat, davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. Sempre que les condicions de treball ho 
requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de 
perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles 
d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o 
incorporades en el calçat des d'origen. La protecció de les extremitats inferiors es 
completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. En els 
casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 
davant d'aquestes. 
 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). Els mitjans de protecció 
personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 

- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 

 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada 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. 
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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: 

 
1. Treballs de soldadura. 
2. Treballs de forja. 
3. Treballs de fosa i emmotllament. 

 
 
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 
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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 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 

• REAL DECRETO 773/1997 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 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 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 29/4/1999 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 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General 

de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 
de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1511212,H1512212,H1522111,H152J105,H1534001,H15A2015,H15Z1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
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 

1. Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
2. Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als 

sostres 
3. Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
4. Anellat per a escales de ma 
5. Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
6. Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
1. Pantalla de protecció front al vent 
2. Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
3. Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
4. Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. Han d'instal·lar-se i utilitzar-
se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçarse 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. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a 
tercers. El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. Les eines que es facin servir per al muntatge de 
SPC hauran de ser de característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització 
i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. Les operacions de 
manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels  SPC que puguin suposar un 
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. S'ha de portar control 
del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per tal 
de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. Els SPC que 
es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o 
hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes 
les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

• REAL DECRETO 1215/1997 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 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 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 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 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. 
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• ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• ORDEN 20/5/1952 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 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

• UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB20005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
 
DEFINICIÓ: 
 
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 R.D. 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. En aquelles obres en les quals la 
intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de 
seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts. S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels 
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. No 
se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. Els senyals hauran de retirar-se quan deixi 
d'existir la situació que justificava el seu emplaçament. No s'iniciaran obres que afectin a la 
lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu 
cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran 
amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre 
la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en 
calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. Els 
senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai 
inclinats. El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
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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 
ntervals 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'explanada 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'explanada 

 
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 prèviament a la de perill "OBRES" 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP - 25, TR - 400, TR - 5, TR 
- 6, TR - 305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR - 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 
40 km/h. L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
 

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 
“testimoni" està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 
 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent. Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de 
vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR - 401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. Tots els 
senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
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 D.G.T.  S'emmagatzemaran en 
compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. Els estocs i les 
entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut 
tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE  SENYALITZACIÓ 
MÒBIL: 
 
Unitat de quantitat instal·lada a la 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 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 

• REAL DECRETO 485/1997 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 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. 

 
• 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 

Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 

• ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
 

• UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
 

• NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra 
incendios de los edificios. 

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

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

• UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
 

• UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
 

• DIN 2403 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. 
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HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU15Q0A,HQU1A204,HQU1A20A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. La 
seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera 
que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. Si per 
les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció “in situ” d'aquest tipus 
d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, 
amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, 
havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
 
 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb 
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. Els treballadors usuaris de les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense 
menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. Diàriament es 
destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i la 
seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes 
provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació. Es tractarà regularment amb 
productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o infeccions 
produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment 
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran 
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant 
l'execució de l'obra. Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i 
descendent en funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
• REAL DECRETO 486/1997 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 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
Construcción. 

• REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

• REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

• ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función 
del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

• ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• ORDEN 20/5/1952 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 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937.  
• Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación NBE-EA-1995 Real 

Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

• NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
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Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 22/10/09 Pàg.: 1

OBRA 01  ESS_PRESSUPOST
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 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

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons

Euro



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 22/10/09 Pàg.: 2

UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

19 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS_PRESSUPOST
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA

1 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una
malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2
mm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en
el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs

Euro



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 22/10/09 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

OBRA 01  ESS_PRESSUPOST
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU1A204 u 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,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 22/10/09 Pàg.: 4

5 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 2,000

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

OBRA 01  ESS_PRESSUPOST
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS_PRESSUPOST
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Euro



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/10/09 Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H1421110P-2 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

5,26 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1424340P-3 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat

amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de

50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

H142AC60P-4 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

7,43 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

H1431101P-5 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

H1432012P-6 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,16 €

(DISSET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

H1445003P-7 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,54 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

H144D205P-8 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143

i UNE-EN 12083

1,01 €

(UN EUROS AMB UN CENTIMS)

H1455710P-9 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

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

H1459630P-10 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,00 €

(CINC EUROS)

H1461110P-11 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

H1465376P-12 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa

de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló

i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN

344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,

UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

23,77 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H146J364P-13 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/10/09 Pàg.: 2

H147D102P-14 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

50,43 €

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

H147L005P-15 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat

segons UNE-EN 795

42,88 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

H147N000P-16 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,63 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

H1481242P-17 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

22,74 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

H1485800P-18 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

16,80 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

H1487350P-19 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,79 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

H1488580P-20 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

23,35 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

H1511212P-21 m2 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb

cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i

làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

14,45 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

H1512212P-22 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre

nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada

0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre,

pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en

1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs

12,92 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

H1522111P-23 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

11,95 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

H152J105P-24 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H1534001P-25 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,21 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/10/09 Pàg.: 3

H15A2015P-26 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 46,59 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

H15Z1001P-27 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,03 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)

H16F1004P-28 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H16F1005P-29 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 19,64 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

HBB20005P-30 u Senyal manual per a senyalista 10,85 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

HBC19081P-31 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

HBC1KJ00P-32 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

HQU15Q0AP-33 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

137,83 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HQU1A204P-34 u 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, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

658,85 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

HQU1A20AP-35 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

97,48 €

(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

HQU22301P-36 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

52,37 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

HQU25201P-37 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 13,44 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU27502P-38 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 17,17 €

(DISSET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

HQU2P001P-39 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

HQUA1100P-40 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

102,68 €

(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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HQUAM000P-41 u Reconeixement mèdic 29,71 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

HQUAP000P-42 u Curset de primers auxilis i socorrisme 175,76 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HQUZM000P-43 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

Antoni Casamor Maldonado

Baena Casamor Arquitectes BCQ S.L.

Barcelona, Novembre de 2006
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,70 €

Altres conceptes 6,70000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,26 €

Altres conceptes 5,26000 €

P-3 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat

amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de

50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,29 €

Altres conceptes 6,29000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,43 €

Altres conceptes 7,43000 €

P-5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,16 €

Altres conceptes 17,16000 €

P-7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,54 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143

i UNE-EN 12083

1,01 €

Altres conceptes 1,01000 €

P-9 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

2,18 €

Altres conceptes 2,18000 €

P-10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,00 €

Altres conceptes 5,00000 €

P-11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

4,88 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-12 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa

de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló

i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN

344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,

UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

23,77 €

Altres conceptes 23,77000 €

P-13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,18 €

Altres conceptes 2,18000 €

P-14 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

50,43 €
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UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

Altres conceptes 50,43000 €

P-15 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat

segons UNE-EN 795

42,88 €

Altres conceptes 42,88000 €

P-16 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,63 €

Altres conceptes 21,63000 €

P-17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

22,74 €

Altres conceptes 22,74000 €

P-18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

16,80 €

Altres conceptes 16,80000 €

P-19 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,79 €

Altres conceptes 4,79000 €

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

23,35 €

Altres conceptes 23,35000 €

P-21 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb

cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i

làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

14,45 €

Altres conceptes 14,45000 €

P-22 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre

nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada

0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre,

pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en

1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs

12,92 €

Altres conceptes 12,92000 €

P-23 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

11,95 €

Altres conceptes 11,95000 €

P-24 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-25 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,21 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-26 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 46,59 €

Altres conceptes 46,59000 €

P-27 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,03 €

Altres conceptes 38,03000 €

P-28 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €
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Altres conceptes 18,39000 €

P-29 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 19,64 €

Altres conceptes 19,64000 €

P-30 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 10,85 €

Altres conceptes 10,85000 €

P-31 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,44 €

Altres conceptes 1,44000 €

P-32 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,72 €

Altres conceptes 5,72000 €

P-33 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

137,83 €

Altres conceptes 137,83000 €

P-34 HQU1A204 u 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, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

658,85 €

Altres conceptes 658,85000 €

P-35 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

97,48 €

Altres conceptes 97,48000 €

P-36 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

52,37 €

Altres conceptes 52,37000 €

P-37 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 13,44 €

Altres conceptes 13,44000 €

P-38 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 17,17 €

Altres conceptes 17,17000 €

P-39 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,77 €

Altres conceptes 1,77000 €

P-40 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

102,68 €

Altres conceptes 102,68000 €

P-41 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 29,71 €

Altres conceptes 29,71000 €

P-42 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 175,76 €

Altres conceptes 175,76000 €

P-43 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €

Altres conceptes 18,39000 €
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OBRA 01 ESS_PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,70 6,000 40,20

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,26 2,000 10,52

3 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 3)

6,29 1,000 6,29

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

7,43 1,000 7,43

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 5)

0,24 20,000 4,80

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 6)

17,16 1,000 17,16

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 7)

1,54 2,000 3,08

8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 8)

1,01 6,000 6,06

9 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 -
9)

2,18 6,000 13,08

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)

5,00 1,000 5,00

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 11)

4,88 6,000 29,28

12 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 12)

23,77 6,000 142,62

13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 13)

2,18 6,000 13,08

14 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 14)

50,43 1,000 50,43

15 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 15)

42,88 1,000 42,88

16 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 16) 21,63 1,000 21,63

17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons

22,74 1,000 22,74

euros
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UNE-EN 340 (P - 17)

18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 18)

16,80 6,000 100,80

19 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
19)

4,79 6,000 28,74

20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)

23,35 1,000 23,35

TOTAL CAPÍTOL 01.01 589,17

OBRA 01 ESS_PRESSUPOST

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA

1 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè ancorada
amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80
mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta
densitat de 2 mm de gruix (P - 21)

14,45 10,000 144,50

2 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col.locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

12,92 5,000 64,60

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

11,95 25,000 298,75

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

4,97 5,000 24,85

5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclòs (P - 25)

0,21 25,000 5,25

6 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 26)

46,59 1,000 46,59

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 30) 10,85 1,000 10,85

8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

1,44 25,000 36,00

9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

5,72 100,000 572,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 1.203,39

OBRA 01 ESS_PRESSUPOST

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 27)

38,03 10,000 380,30

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 29) 19,64 1,000 19,64

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 - 33)

137,83 1,000 137,83

euros
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4 HQU1A204 u 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, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

658,85 1,000 658,85

5 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 - 35)

97,48 2,000 194,96

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

52,37 1,000 52,37

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

13,44 1,000 13,44

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

17,17 1,000 17,17

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39) 1,77 1,000 1,77

10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 40)

102,68 1,000 102,68

11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 43) 18,39 10,000 183,90

TOTAL CAPÍTOL 01.04 1.762,91

OBRA 01 ESS_PRESSUPOST

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
28)

18,39 8,000 147,12

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 42) 175,76 1,000 175,76

TOTAL CAPÍTOL 01.05 322,88

OBRA 01 ESS_PRESSUPOST

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 41) 29,71 6,000 178,26

TOTAL CAPÍTOL 01.06 178,26

euros



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/10/09 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 589,17

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 1.203,39

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.762,91

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 322,88

CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 178,26

OBRA 01  ESS_PRESSUPOST 4.056,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.056,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  ESS_PRESSUPOST 4.056,61

4.056,61

euros



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 4.056,61

13,00 % Benefici industrial SOBRE 4.056,61..................................................................... 527,36

6,00 % Gastos generals SOBRE 4.056,61......................................................................... 243,40

Subtotal 4.827,37

16,00 % IVA SOBRE 4.827,37........................................................................................... 772,38

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 5.599,75

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS )

Barcelona, Octubre de 2009

Carlos Martínez Manchón
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ANNEX 4. PLA D’OBRES 



Id Nombre de tarea

1

2 ADAPTACIÓ URBANISTICA DEL CAMÍ DELS HORTS

3

4 FEINES INICI D'OBRA

5 Replanteig d'obra

6 Col·locació de casetes d'obra

7 Aportació de maquinaria i elements auxiliars

8 Col·locació de tanca perimetral (provisional)

9 Col.locació de cartells d'obra

10

11 MOVIMENT DE TERRES

12 Neteja i esbrossada del terreny

13 Creació de subbases del camins i plataformes 

14 Formació i perfilat de talussos

15

16 SANEJAMENT

17 Excavació de rases

18 Estesa de formigó de neteja

19 Col·locació d'arqueta de recollida d'aigua

20 Col·locació tub de polietilè de DN 300 mm

21 Rebliment de formigó

22 Rebliment de terres

23

24 PROTECCIÓ DE TALUSSOS (ACTUACIÓ 1)

25 Estesa de malla tipus "BIANMAT"

26 Col·locació de piquetes de subjecció

27

28 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

29

30 CAMINS

31 Estesa de formigó de neteja

32 Col·locació d'encofrats laterals

33 Col·locació malla electrosoldada i unió amb malla talussos

34 Formigonat i acabat remolinat

35 Creació de juntes de diltació

36

37 PLATAFORMA

38 Estesa de formigó de neteja

39 Col·locació d'encofrats laterals

40 Col·locació malla electrosoldada i unió amb malla talussos

41 Formigonat i acabat remolinat

42 Creació de juntes de diltació

43

44 TANCA METAL·LICA D'ACER CORTEN

45 Excavació de la cimentació

46 Estesa de formigó de Neteja

47 Col·locació d'armadura i pletines d'ancoratge

48 Formigonat

49 Col·locació de tanca

50

51 TUB DE CORONACIÓ D'ACER 

52 Excavació de la cimentació

53 Estesa de formigó de Neteja

54 Col·locació d'armadura i pletines d'ancoratge i unió amb malla talussos

55 Formigonat

56 Col·locació de tub

57

58 JARDINERIA

59 Excavació de clots 

60 Col·locació d'arbres

61 Rebliment de soca amb terra vegetal

62

63 PROTECCIÓ DE TALUSSOS (ACTUACIÓ 2)

64 Estesa de terra vegetal sobre malla de protecció

65 Hirdrosembra de talussos

66

67 MOBILIARI URBÀ

68 Col·locació de bancs

69 Col·locació de papereres

70

71 TREBALLS FI D'OBRA

72 Neteja general d'obra

73 Retirada de casetes d'obra

74 Retirada de maquinaria

75 Retirda de tanca perimetral 

76

77 CONTROL DE QUALITAT I PRRLL

78 Partida alçada de Seguretat i Salut

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
mes 1 mes 2

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Adaptació urbanistica d
Fecha: jue 22/10/09
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Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/09 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 20,20000 €

A0121000 H Oficial 1a 19,07000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 21,99000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,07000 €

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 19,07000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 16,79000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 22,72000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 21,99000 €

A012P000 H Oficial 1a jardiner 21,99000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 16,93000 €

A0134000 H Ajudant ferrallista 16,93000 €

A013M000 H Ajudant muntador 19,53000 €

A0140000 H Manobre 18,39000 €

A0150000 H Manobre especialista 19,03000 €

A016P000 H Peó jardiner 18,83000 €



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/09 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 H Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 46,58000 €

C1315010 H Retroexcavadora petita 41,12000 €

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 58,74000 €

C13161E0 H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 38,13000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 32,72000 €

C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 7,30000 €

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,35000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 7,65000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 26,69000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 32,68000 €

C1503000 H Camió grua 44,75000 €

CR713300 H Hidrosembradora muntada sobre camió 29,50000 €



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/09 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 1,01000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 20,73000 €

B031U031 m3 Subministrament de sorra de 0 a 5 mm d'aportació. 5,63000 €

B03D5000 M3 Terra adequada 4,83000 €

B0641090 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

49,39000 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

76,25000 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

56,03000 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,80000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,72000 €

B0A1U100 m Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla metàl�lica 0,18000 €

B0A2UC20 m2 Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50 mm de pas de malla i de diàmetre 2,7 mm 3,92000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,03000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,77000 €

B0B34137 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:10-10 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

6,31000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 204,76000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B447AV06 u pinus pinea de 12 cm de perimetre, en contenidor 32,23000 €

B447AV07 u vitex agnus-castus (aloc) de 5 cm de perimetre, en contenidor 25,98000 €

B969U030 M remat realitzat amb tub d'acer cortén de coronament superior del talus de 15 cm de diametre, amb
junta de dilatació de 9 m, col.locat fixat mecanicament,

65,20000 €

BABGUU03 u Formació de caixa de formigó realitzat in situ de dimensions interiors de 80x80x100cm amb paret
de totxo calat de 14cm de gruix, amb marc i reixa de fosa de 13 dm3 de superficie d'absorció.
Inclou la preparació de la base de suport i tots els elements necesaris pel seu funcionament.

221,03000 €

BABGUU99 u Marc i reixa de fosa de 80x80cm 39,80000 €

BB12PPNE U Papelera model pedra negra de la casa escofet o equivalent de 80x80 cm, de 1300 kg de pes,
col.locada sobre el paviment.

1.040,00000 €

BB32U001 m Tanca metàl.lica d'acer corten de 5mm de gruix, 60cm de desenvolupament de les planxes i
alçades de 1,60, 2,00 i 2,40m.

195,00000 €

BD7FSCB1 ml Tub de polietilè de doble paret i llis per la interior, de D315 mm. 3,10000 €

BQ10US01 u banc de 80 cm, model So de la casa escofet realitzat amb formigó decapat a l'àcid i aresta biselada
de 6 cm acabat tenyit color terracota, de forma paralepipeda irregular, col.locat sobre paviment.

475,00000 €

BQ10UTT1 U banc petit model So de la casa escofet realitzat amb formigó decapat a l'àcid i aresta biselada de 6
cm acabat tenyit color terracota, de forma paralepipeda irregular,

715,85000 €

BQ10UTT3 U Banc tipus bancal amb raspatller de 90 cn d'alçada, de santa&cole o equivalent, de 244 cm de
longitud, 51 cm d'amplada i 90 cm d'alçada, format per estructura d'acer galvanitzat en calent, amb
estructura en planxa curbada en forma de u, i raspatller especial de 90 cm d'alçada del mateix
material, tot amb peces de planxa d'acer galvanitzat. inclou pletines de suport i fixació al paviment
amb 4 cargols d'acer bicromat, seient de 3 taulons i raspatller de 1 tauló, tot amb fusta massissa de
pi vermell fixats amb cargols d'acer bicromat.

598,50000 €

BQ42UF01 u banc de 80 cm, model Ffa de la casa escofet realitzat amb formigó decapat a l'àcid i aresta
biselada de 6 cm acabat tenyit color terracota, de forma paralepipeda irregular

430,00000 €

BR34J000 Kg Bioactivador microbià 2,37000 €



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/09 Pàg.: 4

MATERIALS

BR361100 Kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 3,17000 €

BR3B6000 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr 0,76000 €

BR3P1310 M3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel 17,23000 €

BR3PAN00 Kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,43000 €

BR474135 U plátanus acerifolia (Plàtan)  de 18 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica 45,43000 €

BR474136 u salix salva (Salze blanc)  de 18 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica 38,78000 €

BR476458 U populus nigra (pollancre) de 12 cm de perimetre, amb l'arrel nua 55,73000 €

BR4UJJ00 Kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,19000 €



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/09 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,82000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,005 /R x 16,93000 = 0,08465

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,07000 = 0,09535

Subtotal: 0,18000 0,18000

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,80000 = 0,00800

Subtotal: 0,63800 0,63800

COST DIRECTE 0,81800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81800

D0B3413A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 10 - 10 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE
36092

Rend.: 1,000 7,20000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,007 /R x 16,93000 = 0,11851

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 19,07000 = 0,13349

Subtotal: 0,25200 0,25200

Materials

B0B34137 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:10-10 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons
UNE 36092

1,100      x 6,31000 = 6,94100

Subtotal: 6,94100 6,94100

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,25200 = 0,00252

Subtotal: 0,00252 0,00252

COST DIRECTE 7,19552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19552



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/09 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

C170H000 h Màquina tallajunts Rend.: 1,000 10,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-1 E2212492 m3 Excavació i perfilat de talus en terreny existent, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió,
inclou la p.p. de ajudes manuals, tot segons perfils de
proyecte. Inclou el transport interior per l'obra.

Rend.: 0,824 4,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 1,11590

Subtotal: 1,11590 1,11590

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,062 /R x 46,58000 = 3,50481

Subtotal: 3,50481 3,50481

COST DIRECTE 4,62071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62071

P-2 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió, incloses les feines d'extraccio
i carrega, amidament sobre perfil i en presencia de
serveis.

Rend.: 1,000 7,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,120 /R x 18,39000 = 2,20680

Subtotal: 2,20680 2,20680

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,120 /R x 41,12000 = 4,93440

Subtotal: 4,93440 4,93440

COST DIRECTE 7,14120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14120

P-3 E2252772 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat, neteja i garbellat de la terra en
zones de camins, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del pm.

Rend.: 2,290 4,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,300 /R x 19,03000 = 2,49301

A0140000 H Manobre 0,039 /R x 18,39000 = 0,31319

Subtotal: 2,80620 2,80620

Maquinària

C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,300 /R x 7,30000 = 0,95633

C1311120 H Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,020 /R x 46,58000 = 0,40681

Subtotal: 1,36314 1,36314



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/09 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,16934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16934

P-4 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 4,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B03D5000 M3 Terra adequada 1,000      x 4,83000 = 4,83000

Subtotal: 4,83000 4,83000

COST DIRECTE 4,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,83000

P-5 E2A20000 m3 Subministrament de sorra d'aportació, de 0 a 5 mm. Rend.: 1,000 5,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B031U031 m3 Subministrament de sorra de 0 a 5 mm d'aportació. 1,000      x 5,63000 = 5,63000

Subtotal: 5,63000 5,63000

COST DIRECTE 5,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63000

P-6 E2R34X01 m3 Canon abocador autoritzat per a terres, inclòs p.p.
d'esponjament

Rend.: 1,000 2,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Altres

C1501CR1 m3 Canón abocador autoritzat per a terres 1,000      x 2,27000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

COST DIRECTE 2,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,27000

P-7 E31522H3 m3 Formigó per a rases i riostres de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 0,663 73,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,440 /R x 18,39000 = 12,20452

Subtotal: 12,20452 12,20452

Materials

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 56,03000 = 61,63300

Subtotal: 61,63300 61,63300



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/09 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 73,83752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,83752

P-8 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de rases, riostres i
lloses.

Rend.: 0,324 1,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 19,07000 = 0,35315

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,008 /R x 16,93000 = 0,41802

Subtotal: 0,77117 0,77117

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,180      x 0,81800 = 0,96524

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 0,80000 = 0,00400

Subtotal: 0,96924 0,96924

COST DIRECTE 1,74041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74041

P-9 E31DC1U1 m2 Subministre i col.locació d'encofrat realitzat amb
taulons de fusta per a realització de gual de pas de
peatons, vehicles i paviments, inclou el replanteig
segons plànols de projecte i detall.

Rend.: 1,000 19,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 19,07000 = 8,58150

A0133000 h Ajudant encofrador 0,3723 /R x 16,93000 = 6,30304

Subtotal: 14,88454 14,88454

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,27000 = 0,06810

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,800      x 0,39000 = 3,04200

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,03000 = 0,15450

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,72000 = 0,07344

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 204,76000 = 0,81904

Subtotal: 4,15708 4,15708

COST DIRECTE 19,04162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,04162

P-10 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5cm de gruix de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,295 6,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,13012

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,075 /R x 21,99000 = 1,27355

Subtotal: 3,40367 3,40367

Materials

B0641090 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

0,055      x 49,39000 = 2,71645

Subtotal: 2,71645 2,71645

COST DIRECTE 6,12012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,12012

P-11 E4BCJ6G1 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
10 - 10 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura
de camins i plataformes.

Rend.: 1,510 7,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,027 /R x 16,93000 = 0,30272

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 19,07000 = 0,34099

Subtotal: 0,64371 0,64371

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 0,80000 = 0,01600

D0B3413A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 10 - 10 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE
36092

1,000      x 7,19552 = 7,19552

Subtotal: 7,21152 7,21152

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,64400 = 0,00966

Subtotal: 0,00966 0,00966

COST DIRECTE 7,86489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86489

P-12 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 21,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800

Subtotal: 9,91500 9,91500

Materials

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554      x 76,25000 = 11,84925
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Subtotal: 11,84925 11,84925

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,91533 = 0,14873

Subtotal: 0,14873 0,14873

COST DIRECTE 21,91298
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,91298

P-13 EB3201T1 m Subministre i col.locació de tanca metàl.lica formada
per planxa amb dos plecs, d'acer corten de 5mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament i tres alcaríes, 1,60,
2,00 i 2,40m. inclòs platines d'amcoratge a
fonamentació armada, tot d'acord al plànols de
projecte i detall.

Rend.: 1,000 221,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,2555 /R x 18,39000 = 4,69865

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,5555 /R x 21,99000 = 12,21545

Subtotal: 16,91410 16,91410

Materials

BB32U001 m Tanca metàl.lica d'acer corten de 5mm de gruix, 60cm
de desenvolupament de les planxes i alçades de 1,60,
2,00 i 2,40m.

1,050      x 195,00000 = 204,75000

Subtotal: 204,75000 204,75000

COST DIRECTE 221,66410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,66410

P-14 ED352543 u Formació de caixa de formigó realitzat in situ de
dimensions interiors de 80x80x100cm amb paret de
14cm de gruix, amb marc i reixa de fosa, de 13 dm3
de superficie d'absorció. Inclou la preparació de la
base de suport i tots els elements necesaris pel seu
funcionament.

Rend.: 1,000 359,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 55,17000

A0122000 H Oficial 1a paleta 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000

Subtotal: 99,15000 99,15000

Materials

BABGUU99 u Marc i reixa de fosa de 80x80cm 1,000      x 39,80000 = 39,80000

BABGUU03 u Formació de caixa de formigó realitzat in situ de
dimensions interiors de 80x80x100cm amb paret de
totxo calat de 14cm de gruix, amb marc i reixa de fosa
de 13 dm3 de superficie d'absorció. Inclou la
preparació de la base de suport i tots els elements
necesaris pel seu funcionament.

1,000      x 221,03000 = 221,03000

Subtotal: 260,83000 260,83000
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COST DIRECTE 359,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,98000

P-15 ED7FSC1S m Clavegueró amb tub de polietilè de doble paret i llis
per la part interior, de D315 mm, sn4 (4kn/m2).

Rend.: 2,690 6,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 1,70911

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,250 /R x 16,79000 = 1,56041

Subtotal: 3,26952 3,26952

Materials

BD7FSCB1 ml Tub de polietilè de doble paret i llis per la interior, de
D315 mm.

1,000      x 3,10000 = 3,10000

Subtotal: 3,10000 3,10000

COST DIRECTE 6,36952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36952

P-16 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega

Rend.: 1,000 0,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,017 /R x 46,58000 = 0,79186

Subtotal: 0,79186 0,79186

COST DIRECTE 0,79186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79186

P-17 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 7,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,132 /R x 58,74000 = 7,75368

Subtotal: 7,75368 7,75368

COST DIRECTE 7,93758
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93758
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P-18 F226V015 m3 Rebliment, estesa i piconat de terres amb mitjans
manuals i mecanics, amb compactacio del 95% pm,
amidament sobre perfil.

Rend.: 1,000 19,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,296 /R x 19,03000 = 5,63288

A0140000 H Manobre 0,592 /R x 18,39000 = 10,88688

Subtotal: 16,51976 16,51976

Maquinària

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,396 /R x 8,35000 = 3,30660

Subtotal: 3,30660 3,30660

COST DIRECTE 19,82636
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,82636

P-19 F2A19901 m2 Repàs i anivellament de camins i plataformes
localitzades entre zones d'actuació dins de l'àmbit
d'obra, mitjançant mitjans mecànics.

Rend.: 1,209 3,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,76055

Subtotal: 0,76055 0,76055

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 58,74000 = 2,42928

Subtotal: 2,42928 2,42928

COST DIRECTE 3,18983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18983

P-20 F2R34237 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de
reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclou
disposició controlada a monodipòsit, de terres.

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,1587 /R x 26,69000 = 4,23570

Subtotal: 4,23570 4,23570

COST DIRECTE 4,23570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23570

P-21 F969U032 m Subministre i col.locació de remat realitzat amb tub
d'acer cortén de coronament superior del talus de 15
cm de diametre, amb junta de dilatació de 9 m,
col.locat amb soldadura d'acer cortén sobre pletines
d'acer soldades a placa de fixació ancorada a base de
formigó, tot segons projecte. Inclou el subministre i

Rend.: 0,068 148,25 €
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col.locació del suport realitzat amb pletines i plaques
d'ancoratge, el replanteig de tub de forma
tridimensional, el subministre i la col.locació del tub
d'acer cortén, el curvat del tub segons geometria de
projecte, planxa vertical tambè en acer corten com a
encofrat perfut i/o retenció de terres, tot segons
detalls i especificacions de projecte.

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 40,56618

A0121000 H Oficial 1a 0,150 /R x 19,07000 = 42,06618

Subtotal: 82,63236 82,63236

Materials

B969U030 M remat realitzat amb tub d'acer cortén de coronament
superior del talus de 15 cm de diametre, amb junta de
dilatació de 9 m, col.locat fixat mecanicament,

1,000      x 65,20000 = 65,20000

Subtotal: 65,20000 65,20000

Altres

A0121000% U Despeses auxiliars 1,000 %  s 42,06600 = 0,42066

Subtotal: 0,42066 0,42066

COST DIRECTE 148,25302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,25302

P-22 FB12PPNE u Subministre i col.locació de papelera model ''pedra
negra'' de la casa Escofet o equivalent de 80x80 cm,
de 1300 kg de pes, col.locada sobre el paviment.

Rend.: 1,000 1.066,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,700 /R x 18,39000 = 12,87300

A0121000 H Oficial 1a 0,700 /R x 19,07000 = 13,34900

Subtotal: 26,22200 26,22200

Materials

BB12PPNE U Papelera model pedra negra de la casa escofet o
equivalent de 80x80 cm, de 1300 kg de pes,
col.locada sobre el paviment.

1,000      x 1.040,00000 = 1.040,00000

Subtotal: 1.040,00000 1.040,00000

COST DIRECTE 1.066,22200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.066,22200
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P-23 FQ11JT01 u Subministre i col�locació de banc de 80 cm, model So
de la casa Escofet o equivalent, realitzat amb formigó
decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm
acabat tenyit a fàbrica de color terracotta o negre.
Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede
irregular, col�locat sobre paviment.

Rend.: 1,000 496,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 21,12500 21,12500

Materials

BQ10US01 u banc de 80 cm, model So de la casa escofet realitzat
amb formigó decapat a l'àcid i aresta biselada de 6
cm acabat tenyit color terracota, de forma
paralepipeda irregular, col.locat sobre paviment.

1,000      x 475,00000 = 475,00000

Subtotal: 475,00000 475,00000

COST DIRECTE 496,12500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 496,12500

P-24 FQ11JT02 u Subministre i col�locació de banc de 200 cm, model
Ffa de la casa Escofet o equivalent, realitzat amb
formigó decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de
6mm acabat tenyit a fàbrica de color terracotta o
negre. Color definitiu segons D.F. de forma
paral�lelepípede irregular, col�locat sobre paviment.

Rend.: 1,000 619,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

Subtotal: 21,12500 21,12500

Materials

BQ10UTT3 U Banc tipus bancal amb raspatller de 90 cn d'alçada,
de santa&cole o equivalent, de 244 cm de longitud, 51
cm d'amplada i 90 cm d'alçada, format per estructura
d'acer galvanitzat en calent, amb estructura en planxa
curbada en forma de u, i raspatller especial de 90 cm
d'alçada del mateix material, tot amb peces de planxa
d'acer galvanitzat. inclou pletines de suport i fixació al
paviment amb 4 cargols d'acer bicromat, seient de 3
taulons i raspatller de 1 tauló, tot amb fusta massissa
de pi vermell fixats amb cargols d'acer bicromat.

1,000      x 598,50000 = 598,50000

Subtotal: 598,50000 598,50000

COST DIRECTE 619,62500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 619,62500
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P-25 FQ11JU01 u Subministro i col�locació de banc de 200 cm, model
So de la casa Escofet o equivalent, realitzat amb
formigó decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de
6mm acabat tenyit a fàbrica de color terracotta o
negre. Color definitiu segons D.F. de forma
paral�lelepípede irregular, col�locat sobre paviment.

Rend.: 1,000 742,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,632 /R x 19,53000 = 12,34296

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,630 /R x 22,72000 = 14,31360

Subtotal: 26,65656 26,65656

Materials

BQ10UTT1 U banc petit model So de la casa escofet realitzat amb
formigó decapat a l'àcid i aresta biselada de 6 cm
acabat tenyit color terracota, de forma paralepipeda
irregular,

1,000      x 715,85000 = 715,85000

Subtotal: 715,85000 715,85000

COST DIRECTE 742,50656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 742,50656

P-26 FQ32U020 u Subministre i col�locació de banc de 80 cm, model Ffa
de la casa Escofet o equivalent, realitzat amb formigó
decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm
acabat tenyit a fàbrica de color terracotta o negre.
Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede
irregular, col�locat sobre paviment.

Rend.: 1,000 442,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600

Subtotal: 12,47400 12,47400

Materials

BQ42UF01 u banc de 80 cm, model Ffa de la casa escofet realitzat
amb formigó decapat a l'àcid i aresta biselada de 6
cm acabat tenyit color terracota, de forma
paralepipeda irregular

1,000      x 430,00000 = 430,00000

Subtotal: 430,00000 430,00000

COST DIRECTE 442,47400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 442,47400

P-27 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1
m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de
treball i càrrega de les terres sobrants mecànica
sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000 9,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13161E0 H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,250 /R x 38,13000 = 9,53250
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Subtotal: 9,53250 9,53250

COST DIRECTE 9,53250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,53250

P-28 FR3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans
mecànics

Rend.: 0,399 29,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 H Peó jardiner 0,070 /R x 18,83000 = 3,30351

Subtotal: 3,30351 3,30351

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,070 /R x 41,12000 = 7,21404

Subtotal: 7,21404 7,21404

Materials

BR3P1310 M3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel 1,100      x 17,23000 = 18,95300

Subtotal: 18,95300 18,95300

COST DIRECTE 29,47055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,47055

P-29 FR474135 U Subministrament de plátanus acerifolia (Plàtan) de
18 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica

Rend.: 1,000 45,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR474135 U plátanus acerifolia (Plàtan)  de 18 cm de perimetre,
amb pa de terra de tela metal.lica

1,000      x 45,43000 = 45,43000

Subtotal: 45,43000 45,43000

COST DIRECTE 45,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,43000

P-30 FR474136 U Subministrament de salix salva (Salze blanc) de 18
cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica

Rend.: 1,000 38,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR474136 u salix salva (Salze blanc)  de 18 cm de perimetre, amb
pa de terra de tela metal.lica

1,000      x 38,78000 = 38,78000

Subtotal: 38,78000 38,78000
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COST DIRECTE 38,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,78000

P-31 FR476458 U Subministrament populus nigra (pollancre) de 12 cm
de perimetre, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 55,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR476458 U populus nigra (pollancre) de 12 cm de perimetre, amb
l'arrel nua

1,000      x 55,73000 = 55,73000

Subtotal: 55,73000 55,73000

COST DIRECTE 55,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,73000

P-32 FR47AV06 U Subministrament pinus pinea de 12 cm de perimetre,
en contenidor

Rend.: 1,000 32,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B447AV06 u pinus pinea de 12 cm de perimetre, en contenidor 1,000      x 32,23000 = 32,23000

Subtotal: 32,23000 32,23000

COST DIRECTE 32,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,23000

P-33 FR47AV07 U Subministrament vitex agnus-castus (aloc) de 5 cm
de perimetre, en contenidor

Rend.: 1,000 25,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B447AV07 u vitex agnus-castus (aloc) de 5 cm de perimetre, en
contenidor

1,000      x 25,98000 = 25,98000

Subtotal: 25,98000 25,98000

COST DIRECTE 25,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,98000

P-34 FR632Q31 U Plantació d'arbre de fulla caduca amb pa de terra amb
malla metàl.lica i guix o amb la rel nua, amb camió
grua,

Rend.: 1,000 67,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 H Peó jardiner 1,200 /R x 18,83000 = 22,59600

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500

Subtotal: 33,59100 33,59100

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1503000 H Camió grua 0,750 /R x 44,75000 = 33,56250

Subtotal: 33,56250 33,56250

COST DIRECTE 67,15350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,15350

P-35 FR721100 M2 Hidrosembra (aigua, barreja de llavors, abonament
complex d'alliberament lent, estabilitzador sintètic
d'àcrilic, microorganismes, cobertura especial de fibra
curta).

Rend.: 8,579 3,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,086 /R x 21,99000 = 0,22044

Subtotal: 0,22044 0,22044

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,028 /R x 44,75000 = 0,14605

CR713300 H Hidrosembradora muntada sobre camió 0,020 /R x 29,50000 = 0,06877

Subtotal: 0,21482 0,21482

Materials

BR3B6000 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2mgo) gr

0,150      x 0,76000 = 0,11400

BR3PAN00 Kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,100      x 0,43000 = 0,04300

BR4UJJ00 Kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,105      x 3,19000 = 0,33495

BR34J000 Kg Bioactivador microbià 0,800      x 2,37000 = 1,89600

BR361100 Kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,081      x 3,17000 = 0,25677

Subtotal: 2,64472 2,64472

COST DIRECTE 3,07998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07998

P-36 G219Q105 ml Tall de paviment per a formació de juntes de dilatació
de 2,5 cm d'amplada i 5 cm de profunditat.

Rend.: 0,726 3,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,100 /R x 19,03000 = 2,62121

Subtotal: 2,62121 2,62121

Partides d'obra

C170H000 h Màquina tallajunts 0,100      x 10,48000 = 1,04800

Subtotal: 1,04800 1,04800
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,66921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66921

P-37 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació amb mitjans
mecànics.

Rend.: 117,855 25,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,16147

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,04285

Subtotal: 0,20432 0,20432

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 7,65000 = 0,06491

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 32,72000 = 0,13881

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 32,68000 = 0,05546

Subtotal: 0,25918 0,25918

Materials

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 20,73000 = 24,87600

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 24,92650 24,92650

COST DIRECTE 25,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,39000

P-38 G3L2U030 m2 Subministre i col.locació de malla tipus 'Bianmat' o
similar, formada pe rmalla d'acer galvanitzat de triple
torsió de 50 mm de pas de malla i 2,7 mm de
diàmetre i malla geotextil, per a protecció de talussos,
col�locat amb ancoratge realitzat amb varilles d'acer
galvanitzat de 12 mm de diàmetree en forma de
ganxo, disposades de 4 a 5 m2, i una longitud de 15
cm, inclou reforç de malla en punts singulars.

Rend.: 0,708 12,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,1538 /R x 19,03000 = 4,13392

A0121000 H Oficial 1a 0,0769 /R x 19,07000 = 2,07130

A0112000 h Cap de colla 0,0231 /R x 20,20000 = 0,65907

Subtotal: 6,86429 6,86429

Materials

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 1,130      x 0,77000 = 0,87010

B0A2UC20 m2 Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50 mm
de pas de malla i de diàmetre 2,7 mm

1,050      x 3,92000 = 4,11600

B0A1U100 m Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla
metàl�lica

1,000      x 0,18000 = 0,18000

Subtotal: 5,16610 5,16610
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,03039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03039

P-39 XESS0001 Pa Partides alçada d'abonament integra de seguretat i
salut

Rend.: 1,000 4.056,61 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 XESS00CQ Pa Partides alçada a justificar de control de qualitat Rend.: 1,000 2.920,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

C1501CR1 m3 Canón abocador autoritzat per a terres 2,27000 €
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
1. DEFINICIÓ, ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
 
1.1.- Definició. 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l’organització 
general de l’obra, fixar les característiques dels materials a utilitzar, establir les condicions 
que té que complir el procés d’execució de l’obra i organitzar la forma en que s’han de 
realitzar els amidaments i abonaments de l’obres. 
 
 
1.2 Àmbit d’aplicació. 
 
El present Plec de Condicions Tècniques Particulars serà d'aplicació a les obres definides 
per a  ’Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Riera de Sant Cugat al terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès’. 
 
 
1.3.-Altres instruccions, normes i disposicions apl icables. 
 
El Plec de Condicions Tècniques Particulars es completa i complementa amb els següents 
documents, sempre que no modifiquin ni s’oposin al que en el s’especifica. 
 
 
Documents del Projecte 
 

• Plànols del Projecte: Defineixen l'obra que s'ha de realitzar. En cas de contradicció 
entre els Plànols i el Plec de Condicions Tècniques Particulars, preval el que prescriu 
aquest darrer. 

• Pressupost del Projecte: En aquest es mesura i valora l'obra, la qual s'ha d'ajustar al 
Quadre de Preus unitaris del Projecte. 

 
 
Contractació 
 

� Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret 
Legislatiu 2/2000 de 16 de juny. 

� Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Decret 179/1995 de 13 de juny 
� Ordenances Municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola del vallès aprovades pel Ple 

de l'Ajuntament. 
� Plec de Clàusules Administratives Generals aplicables a la contractació d’obres i 

instal·lacions de la M.M.A.M.B. 
� Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte d’obres i  instal·lacions de 

la M.M.A.M.B., per la contractació de les obres del present projecte de referència. 
 
General 
 

� Normes UNE. Instruccions de l'Institut Nacional de Racionalització i Normalització. 
� Recomanacions i normes de l' Organització Internacional de Normalització (I.S.O.) 
� Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3). 

Aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1.976 (BOE 7 de juliol de 1.976) i 
modificacions aprovades posteriorment. 
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Seguretat i Salut 
 
 

� Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
� R.D. 1627/1997 pels que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

a les obres de construcció. 
� Mesures per a promoure la millora de la seguretat. Directiva 89/391/CEE 
� Protecció de la maternitat i al tractament de les relacions de treball temporal i en 

empreses de treball temporal. Directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE 
� Conveni 155 de la OIT sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de 

treball. 
� Seguretat de màquines. Directives 89/392/CEE, 91/368/CEE i R.D. 1435/1992 
� Equips de protecció individual. Directiva 89/656/CEE i R.D. 1407/1992 
� Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 i R.D.780/1998 que modifica 

articles del R.D. 39/1997 
� Capítols no derogats de la Ordenança General de Seguretat i Higiene en el  treball 

(títol II) 
� Estatut dels treballadors 
� Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. B.O.E. 12/02/1992 
� Protecció operacional de treballadors externs amb risc d’exposició a radiacions 

ionitzants per intervenció per intervenció en zona controlada. R.D. 413/1997 
� Disposicions mínimes en matèria de senyalització seguretat i salut en el treball. R.D. 

485/1997 
� Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. R.D. 486/1997 
� Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 

càrregues que impliquin riscos, en particulars dorsolumbars pels treballadors. R.D. 
487/1997 

� Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 

� Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents 
biològics durant el treball. R.D. 664/1997 

� Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 

� Proteccions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de 
equips de protecció individual. R.D. 773/1997 

� Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels 
equips de treball. R.D. 1215/1997 

� Prescripcions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a obres temporals i 
mòbils. Directiva 92/057/CEE 

� Obligatorietat d’un estudi de seguretat als projectes d’edificació i obres públiques. 
R.D. 555/86 

� Reglament de seguretat industrial Sanejament 
� Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 

poblacions. Ordre de 15 de setembre de 1.986 (B.O.E 23/9/86) 
� Normes A.S.T.M., Standard Especification of Reinforced Concrete Server Pipe. 
� Plàstics. Tubs de poliester reforçat amb fibra de vidre PRN-323. Ciments, 

aglomerants i acers 
� Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de Ciments (RC/97) R.D. 

776/1997 de 30 de maig 
� Instrucció de formigó estructural (EHE). Reial Decret 2661/1998 d’11 de desembre. 
� Instrucció per a estructures d'acer, Eduardo Torroja. I.E.M.-62. 
� Recomanacions Internacionals Unificades per al Càlcul i la Execució de les Obres de 

Formigó Armat. (C.E.B.). 
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Jardineria 
 

� Normes sobre control fitosanitari que estableixi l'Institut Nacional de llavors i plantes 
de viver. 

� Reglament de "l'Associació Internacional d'assaig de llavors" (vigent en l'hemisferi 
Nord des de l'1 de juliol de 1960.) 

� Adob mineral ordre ministerial 20 de juny de 1930 i 19 de juliol de 1933. I qualsevol 
altra disposició legal vigent durant l’obra, tant de l'Estat, com de la Generalitat de 
Catalunya o com de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

 
Per a l'aplicació i acompliment d'aquestes normes, així com per a la interpretació d'errors o 
omissions continguts a les mateixes, es seguirà tant per part de la Contracta com per la 
Direcció de les Obres, l'ordre de més gran a més petit rang legal de les disposicions que 
hagin servit per a la seva aplicació. 
 
Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i complir-les sense poder al·legar en cap 
cas que no se li hagi fet comunicació explícita. 
 
 
2. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
2.1.-Personal del Contractista 
 
El Contractista haurà de presentar a la Direcció de l'obra, en el termini de quinze (15) dies 
hàbils següents a l'adjudicació definitiva de l'obra, una relació del personal que es dedicarà a 
la realització de l'obra, acompanyada del "currículum vitae" del personal titulat. S'exigeix la 
designació d'un Tècnic competent, resident i amb plena dedicació a l'obra. Qualsevol canvi 
que es produeixi en l'equip es comunicarà a la Direcció de l'Obra amb un mes d'anterioritat. 
El Contractista també haurà de comunicar a la Direcció de l'Obra la relació dels possibles 
subcontractistes i preufetaires, i haurà d'indicar les unitats a encarregar i l'experiència en 
obres similars. El Director de l'Obra tindrà la facultat d'admetre o refusar aquests 
subcontractistes, en el termini de deu (10) dies hàbils a la presentació de la relació. El 
Contractista haurà de designar un representant, nomenat Delegat d'Obra, amb plens poders 
per a responsabilitzar-se directament de l'execució de les obres. Aquest haurà de ser un 
tècnic competent el qual haurà de posseir la formació i experiència professional suficient, a 
criteri del Director de l'Obra. Aquest últim el podrà recusar per mitjà d'una al·legació 
justificada. Cap persona de l'equip del Contractista, fins i tot el Delegat, podrà ser substituït 
sense coneixement previ de la Direcció de l’Obra. L'incompliment per part del Delegat 
d'Obra, o de qualsevol persona del seu equip, de les ordres de la Direcció Facultativa de 
l'Obra, de la negativa a subscriure una ordre en Llibre d'Ordres, o la negativa a firmar els 
documents originats pel desenvolupament de les obres (com poden ser, parts, amidaments, 
resultats d'assaigs, etc...) seran fets suficients per exigir la seva substitució, per part del 
Director de l'Obra. La Direcció de l'Obra podrà recabar del Contractista la designació d'un 
nou Delegat i, en el seu cas, de qualsevol persona que de ell depengui, quan així ho 
justifiqui la marxa dels treballs. Si els terminis parcials corresponents a determinats equips i 
instal·lacions no s'acomplissin i el Director de les Obres considerés possible accelerar el 
ritme d'aquestes mitjançant la contractació d'una quantitat més gran de personal, el 
Contractista vindrà obligat a contractar aquest personal per a recuperar en el possible el 
retard sobre els terminis originals 
 
 
2.2.-Ordres al Contractista 
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Les ordres emanades de la Direcció d’obra es faran en el Llibre d'Obres, o bé en escrit amb 
avís de rebuda per part del Contractista. El llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació 
del replanteig i es tancarà en la recepció de l'obra. 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
El present Projecte contempla les obres necessàries per a la realització de l’ “Adaptació 
urbanística del Camí del Horts a la Riera de Sant Cugat, al TM de Cerdanyola del Vallès”. 
Les obres queden perfectament descrites a la memòria (i els seus annexos), al document de 
plànols, als preus unitaris (així com indirectament amb els pressupostos parcials) i al present 
plec de condicions, de manera que no s'ha considerat necessari incloure-la en el present 
Plec. 
 
 
3.1.-Plànols 
 
A petició de la Direcció de l'Obra el Contractista prepararà tots el plànols detallats que cregui 
necessaris per a l'execució de les obres contractades. Aquests plànols se sotmetran a 
l'aprovació de la Direcció de l'Obra acompanyats, si calgués, per les memòries i càlculs 
justificatius que es requereixin per a la seva millor comprensió. Per altra banda el 
Contractista lliurarà a la Direcció de l'Obra els plànols final d'obra (as built) de l'obra 
executada. Tots els costos per a l'elaboració d'aquests plànols aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
 
3.2.-Contradiccions, omissions o errors 
 
Si la Direcció de l'Obra trobés incompatibilitat en l'aplicació conjunta de totes les limitacions 
tècniques que defineixen una unitat, aplicarà, només, aquelles limitacions que segons el seu 
criteri reportin una qualitat més alta. 
 
 
3.3.-Documents que es lliuren al Contractista 
 
Documents contractuals i informatius del projecte 
 
El Projecte consta dels següents documents: 
 

• Document núm. 1: Memòria i annexos 
• Document núm. 2: Plànols 
• Document núm. 3: Plec de Condicions Tècniques Particulars 
• Document núm. 4: Pressupost. 

 
El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria. S'entén per documents 
contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que son d'obligat compliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: 
 

• Plànols 
• Plec de Condicions Tècniques Particulars 
• Quadre de preus núm. 1 
• Quadre de preus núm. 2 
• Pressupost total. 
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La resta de Documents o dades del Projecte, no considerats com a documents contractuals, 
són documents informatius i estan constituïts per la memòria, amb els seus annexos, els 
amidaments i els pressupostos parcials. Els esmentats documents informatius representen, 
només, una opinió fonamentada de l'autor del projecte, sense que això suposi que es 
responsabilitzi de la certesa de les dades que se li subministren i s'hi suposin. Aquestes 
dades han de considerar-se, tan sols, com un complement d'informació que el Contractista 
haurà d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. Sols els documents contractuals, 
definits en l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte, i per tant, el Contractista no 
podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de persona, 
maquinària i materials, errades en la justificació dels preus unitaris, rendiments previstos en 
les unitats d'obra, definició dels serveis existents, etc.) llevat que aquestes dades apareguin 
en algun document contractual. El Contractista serà responsable, doncs, de les errades que 
puguin derivar-se de no obtenir suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui aquella 
continguda en els documents informatius del Projecte. 
 
 
4. INICI DE LES OBRES. 
 
4.1.-Comprovació del replanteig 
 
Efectuada l'adjudicació de l'obra, el Contractista, en presència de la Direcció de l'Obra, 
replantejarà sobre el terreny l'emplaçament exacte de les línies de parcel·la de les finques 
limítrofes. Els vèrtexs de la poligonal que defineixen les línies seran marcats sobre el terreny 
de forma permanent. Es fixarà el lloc on poden ubicar-se les oficines d'obra i els rètols 
informatius de "propaganda" de l'obra. Amb tota la documentació completa del projecte i la 
que li hagin facilitat les diferents companyies de serveis, comprovarà la ubicació aproximada 
dels serveis existents. El Contractista haurà de facilitar tota classe de mitjans, tant humans 
com materials, per efectuar els treballs de replantejament, sent al seu càrrec tots els costos 
que se'n derivin. 
 
 
4.2.-Programa de treballs 
 
El Contractista presentarà un Programa de Treballs en el termini d'un mes desprès de 
l'autorització per a iniciar les obres. En el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
s'establiran, en el seu cas, els terminis per a l'acabament de les diferents parts fonamentals 
en què s'ha descompost l'obra. No es cursaran les certificacions d'obra fins que el 
Contractista no hagi presentat, com cal, el Programa de Treballs. L'incompliment, per part 
del Contractista, dels terminis parcials que figuren en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, comportarà la rescissió del Contracte amb pèrdua de la fiança, i/o la imposició 
de les penalitats establertes. 
 
 
4.3.-Oficina d'obra del Contractista i de la Direcc ió d'Obra. 
 
El Contractista haurà d’instal·lar abans del començament de les obres, i mantenir durant 
l'execució del Contracte, una "Oficina d'Obra" en el lloc que es consideri més apropiat, 
prèvia conformitat de la Direcció de l’Obra. Igualment instal·larà una caseta o sala 
independent per a la Direcció d'Obra. Els costos que se'n derivin aniran a càrrec del 
Contractista. El Contractista haurà de conservar en la seva "Oficina d'Obra" una còpia 
autoritzada dels documents contractuals del projecte base del Contracte i el Llibre d'Ordres. 
El Contractista habilitarà els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les 
condicions d'higiene que estableix el Pla de Seguretat i Salut de l'obra i en el seu defecte el 
que estableixin les disposicions vigents. Estarà obligat, també, a mantenir a l'obra totes les 
mesures necessàries per al decòrum i perfecte estat sanitari de totes les oficines, pavellons i 
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les seves rodalies, havent de proveir el subministrament d'aigua potable i electricitat, 
l'evacuació de les aigües residuals, la recollida d'escombraries i la neteja dels lavabos d'ús 
comú, camins, pavellons i altres serveis. 
 
 
5. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 
5.1.-Replanteig de detall de les obres 
 
A banda del que s'esmenta en l'apartat 4.1 "Comprovació del replanteig", el contractista 
realitzarà tots els treballs topogràfics i operacions necessàries per a traslladar al terreny 
l'obra que s'ha de realitzar. El Contractista serà directament responsable dels 
replantejaments particulars i de detall, i haurà de procedir a la realització de tots els plànols 
necessaris per a la completa definició del projecte. 
 
5.1.1.-Execució 
 
Executades les instal·lacions prèvies de l'obra, tales com casetes, etc., d'acord amb el que 
estipula l'article corresponent sobre aquests temes el present Plec de Condicions, i 
netejades les zones d'actuació, s'haurà de procedir per part del Director de l'Obra, en 
presència del Constructor, al replantejament general de l'obra i anivellació del terreny en 
base als plànols de l'obra. En aquest replanteig general es fixarà les cotes del terreny natural 
existent com a base d'amidament dels buidats, explanacions i reblerts. Es traçaran , d'acord 
amb els plànols d'obra, les línies principals de referència (eixos i referències) que hauran de 
servir de base per a traçar els eixos dels elements principals, i aquests es referiran a la 
vegada a la resta d'eixos de rases, murs, etc.. que són necessaris de replantejar. Aquests 
eixos es marcaran amb punts que quedin invariables durant la marxa de l'obra. Es 
determinaran els perfils transversals del terreny que siguin necessaris per a obtenir 
exactament la quantitat de terra a desmuntar o a reomplir, marcant-se les alineacions i 
rasants en els punts necessaris per a que, amb l'ajut del plànols de detall, pugui el 
Constructor, realitzar els treballs. El Contractista estarà obligat a subministrar tots els 
utensilis, elements auxiliars i personal necessari per a portar a terme aquestes operacions. 
Mantindrà, conservarà i reposarà les estanques i els senyals fent-se responsable directe de 
qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. Tots els costs del replanteig aniran 
a càrrec del Contractista. 
 
 
5.2.-Assaigs i proves 
 
El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems, 
fàbriques, etc. on es troben els materials, així com la realització de totes les proves que la 
Direcció de l'Obra consideri convenient. El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant 
l'execució de les obres, tant en la recepció dels materials com en el control de la fabricació i 
posada en obra, s'ajustarà a allò que estableix l'articulat del present Plec de Condicions, o 
bé a aquell pla de control de qualitat que fixi la Direcció d'Obra. No obstant això, la Direcció 
de l'Obra podrà incrementar el nombre d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, 
en benefici d'assolir un millor control de qualitat de l'obra projectada. L'import d'aquests 
assaigs s'obtindrà aplicant els preus unitaris contractuals del laboratori d'assaig, al qual se 
l'haurà adjudicat el control de qualitat de l'obra. Aquest import serà amb càrrec del 
Contractista fins un import límit del 1,50 % de l'import d'execució material de la licitació. Les 
gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el Contractista i 
la Direcció d'Obra, necessitant el vist-i-plau d'aquesta última. Els pagaments a l'empresa de 
control de qualitat els realitzarà el Contractista i aquest donarà facilitats a la Direcció de 
l'obra per a comprovar que aquests pagaments es realitzen sense retard. Tant l'empresa de 
control de qualitat com el Contractista lliuraran a la Direcció de l'Obra les factures abonades. 
En el cas que es produïssin retards en el pagament del control de qualitat per causes 
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imputables al Contractista, l'Administració contractant té la potestat de retenir algunes de les 
certificacions de l'obra i/o imposar una sanció. L'empresa de control de qualitat haurà de 
lliurar directament a la Direcció de l'Obra (p.e. mitjançant fax) i en el mateix dia que s'han fet 
els assaigs, còpia dels resultats obtinguts. Més endavant, en el termini d'un mes, l'empresa 
de control de qualitat lliurarà a la Direcció de l'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats 
durant el mes, o bé per unitats d'obra. La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa 
constructora. El nombre d'assaigs s'intentarà ajustar-los al pla de control de qualitat (s'ha 
d'evitar que es produeixi manca d'assaigs o excés indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, 
per a cadascuna de les unitats d'obra). La Direcció d'Obra podrà sol·licitar assaigs quan ho 
cregui convenient, i fixarà els punts on s'han de prendre les dades. El Contractista 
proporcionarà totes les facilitats, així com aportarà els materials, maquinària, provetes, 
mostres necessàries per a la realització de les referides comprovacions. 
 
El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de l'acabament 
d'una anterior, mentre no es disposi de l'acceptació per part de la Direcció d'Obra d'aquesta 
última. Això significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs programats a què se 
l'ha de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables. Els assaigs que, a criteri de la 
Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé, que a criteri de la Direcció d'Obra, 
es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a càrrec del Contractista, i no es 
comptabilitzaran dins del percentatge econòmic de control de qualitat abans esmentat. En el 
cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en substitució d'altres 
contemplades en el projecte, tant els estudis com els assaigs previs per a demostrar el seu 
bon comportament aniran a càrrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del 
percentatge de control de qualitat. El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les 
proves que siguin necessàries per a que les obres, instal·lacions realitzades, materials i 
equips emprats, compleixin les previsions previstes en els plecs, tant si aquest assaigs estan 
explicitats com si no en l'esmentat plec. El Contractista informarà a la Direcció de l’Obra dels 
resultats obtinguts, sense que aquesta informació l'eximeixi de la responsabilitat en què 
pugui incórrer, com a conseqüència de la mala qualitat dels materials i equips emprats, i de 
les obres executades. Els assaigs, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra no 
eximiran al Contractista de la responsabilitat per vicis i/o defectes no detectats durant la 
realització dels assaigs. Cal remarcar que el control de qualitat s'utilitzarà com un ajut 
estadístic, tant pel Contractista com per la Direcció de l'Obra, per a comprovar que s'obtenen 
els resultats desitjats, per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se tant 
d'una mala execució com d'una deficient qualitat del material, tant si els assaigs de control 
de qualitat ho haguessin detectat com si no. El Contractista no podrà ocultar cap part de 
l'obra, ni instal·lar cap element ni equip en ella, sense l'aprovació de la Direcció de l'Obra, a 
qui haurà de donar tota classe de facilitats per a examinar, assajar, analitzar, provar i 
mesurar tota l'obra que hagi de ser tapada (fins i tot el terreny de fonamentació abans de 
cobrir-lo amb l'obra permanent). En el cas contrari, i a indicació de la Direcció de l'Obra, el 
Contractista haurà de descobrir la part de l'obra oculta, essent tant les operacions de 
descobrir com les de reposar al seu càrrec. Quan el material arribi a l'obra amb un certificat 
de origen industrial que acrediti el compliment de les condicions exigibles, la recepció es 
podrà efectuar comprovant només les seves característiques aparents i amb el recull 
d'assaigs realitzats en la fàbrica per a la partida de material que correspongui a la que es 
posarà en l'obra.   
 
Malgrat tot la Direcció de l'Obra podrà fixar els assaigs de recepció i la seva intensitat amb 
l'objecte de comprovar les característiques del material. Aquests assaigs es refereixen als de 
control de l'Administració els quals no substitueixen als que, prèviament, ha de fer 
d'autocontrol el Contractista, l'import dels quals no està inclòs en el percentatge del 1,5% 
establert amb anterioritat. Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser 
comptabilitzats dins dels percentatges anteriors ja que es consideren inclosos dins del preus 
unitaris del projecte els següents assaigs i procediments: els camions necessaris per a les 
plaques de càrrega; les proves de pressió i estanqueïtat per a les canonades d'abastament 
d'aigua potable i de rec; el mandrilat dels conductes de telèfons; les proves de recepció per 
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part de les Entitats d'Inspecció i de Control de la Generalitat de Catalunya (pe: ECA o ICICT) 
de l'enllumenat públic. 
 
 
5.3.-Materials 
 
Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que 
estableix el present plec de condicions tècniques particulars del projecte i hauran de ser 
aprovats per la Direcció de l'Obra. Per això, tots els materials que es proposin per al seu ús 
hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. Conseqüentment amb 
l'anterior, el Contractista estarà obligat a informar al Director de l'Obra de les procedències 
dels materials que s'utilitzin amb un mes d'anterioritat, com a mínim, perquè es puguin fer 
els oportuns assaigs i observacions. L'acceptació d'un material en un cert moment no serà 
obstacle perquè se'l pugui refusar més endavant, si es troba en ell algun defecte de qualitat 
o uniformitat. Es considerarà inacceptable aquella obra que hagi estat realitzada amb 
materials no assajats o no aprovats prèviament per la Direcció de l'Obra. Qualsevol treball 
que es realitzi amb materials no aprovats per la Direcció de l'Obra podrà ser considerat com 
a defectuós. Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació 
de les seves característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment 
inspeccionats. Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de 
condicions hauran de ser de qualitat adequada a l'ús que se'ls destini i s'hauran de presentar 
les mostres, informes i certificacions dels fabricants que es considerin necessaris. Si la 
informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de l'obra ordenarà la 
realització d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. Tot el material que 
no reuneixi les condicions exigides, o hagi estat refusat, haurà de ser retirat de l'obra 
immediatament, llevat d'autorització expressa, i per escrit, de la Direcció de l'Obra. Si per 
circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanarà, per escrit, 
l'autorització a la Direcció Facultativa per a la seva substitució. La Direcció d'Obra 
contestarà, també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous 
materials han de reemplaçar als no disponibles, complint la funció inicial anàloga, i 
mantenint indemne l'essència del projecte. Els procediments que han servit de base per al 
càlcul dels preus unitaris de les unitats d'obra, no tenen més valor, als efectes d'aquest Plec, 
que la necessitat de formular el pressupost, no podent-se adduir per part del Contractista 
que el menor preu d'un material component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels 
materials emprats. 
 
 
5.4.-Construcció i conservació de desviaments. Altr es Contractistes. Trànsit viari 
 
L'existència de determinats accessos a les finques o indústries dins de l'àmbit l'afectació del 
projecte, els quals s'hauran de mantenir durant l'execució de les Obres, no serà motiu de 
reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista haurà de programar 
l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes. En el cas que això 
impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció Facultativa, i el possible cost addicional es considerarà inclòs, 
també, en els preus unitaris. Sota el criteri de la Direcció de l'Obra el Contractista haurà de 
condicionar i conservar, tots els accessos de vehicles i persones a les finques les quals es 
veuen afectades per l'obra; i tots els desviaments provisionals d'obra necessari per al trànsit 
de vehicles i personal. Els costos que per aquest conceptes es generen aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
 
5.5.-Senyalització d'obres i instal·lacions. 
 
Les obres que es realitzen seran informades a l'usuari públic mitjançant els corresponents 
rètols informatius, els quals es situaran en llocs ben visibles. Se n'instal·laran com a mínim 
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dos (2) rètols els quals tindran les dimensions, característiques, text i format de lletra que 
indiqui la Direcció Facultativa. Prèviament a l'inici de l'obra, el Contractista presentarà un pla 
de senyalització de seguretat viària que anirà annex al pla de seguretat i salut esmentat en 
l'apartat 5.7 "Seguretat i salut de l'obra". Com a mínim inclourà els senyals i cartells que es 
defineixen en la instrucció 8.3-IC "Norma de senyalització d'obres", de la Direcció General 
de Carreteres. Tots els senyals i altres dispositius auxiliars hauran de ser reglamentaris, a 
més de trobar-se en un perfecte estat de conservació i funcionament mentre durin els 
treballs.  A tal efecte, el Contractista disposarà del personal necessari per anar-los reposant. 
No es podran fer servir, com a elements estabilitzadors, pedra, totxo, taulons vells, ferralla, 
ni cap altre objecte que doni idea de deixadesa. Per a la finalitat assenyalada s'utilitzaran 
elements prefabricats, que poden ser de formigó o bé sacs de sorra, preparats a l'efecte i 
que hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació o amb un aspecte impecable. 
Tant la senyalització de seguretat viària com els rètols informatius aniran a càrrec del 
Contractista. No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi 
col·locat els senyals de seguretat viària i els rètols informatius esmentats anteriorment, 
d'acord amb les instruccions rebudes de la Direcció d'Obra i de les normes emanades del 
present Plec. 
 
 
5.6.-Precaucions especials durant l'execució de les  obres 
 
5.6.1.-Serveis existents 
 
Les obres s'hauran d'executar amb l'atenció necessària per a que els serveis existents, 
municipals i de companyies de serveis, i aquells serveis que s'hagin de desplaçar, no 
sofreixin trencaments ni alteracions i no comportin perill per al personal de l'obra i per al 
personal aliè a l'obra. La reparació i/o indemnització per qualsevol dany ocasionat, a aquests 
serveis o a terceres persones, aniran a càrrec del Contractista. Prèviament a l’inici de 
qualsevol treball el contractista tindrà cura de sol·licitar, a les diferents companyies i als 
serveis municipals, l'estat actual de serveis en la zona d'obres, i de realitzar les cates 
pertinents per a localitzar-los, sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. 
 
 
5.7.-Seguretat i salut en l'obra. 
 
El Contractista vetllarà en tot moment per la Seguretat i la Salut de l'obra, i complirà tot allò 
que prescriu la Normativa Estatal sobre Seguretat i Salut en el Treball. A tal efecte redactarà 
el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra, el qual haurà de ser aprovat, previ informe del 
coordinador de Seguretat i Salut, per decret del Gerent de la M.M.A.M.B.. Vetllarà per la 
senyalització de balisament de protecció i la senyalització de vialitat. 
 
 
6. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA. 
 
 
6.1.-Ocupació d'espai públic. 
 
El Contractista no podrà ocupar terrenys fora de l'àmbit públic de l'obra, o fora de l'àmbit de 
l'obra, sense l'autorització de la Direcció de l'Obra. A partir del moment de l'ocupació, i fins 
que l'ocupació deixi de ser necessària, a criteri de la Direcció de l'Obra, el Contractista 
respondrà dels bens públics que hi hagi. Per la qual cosa haurà de mantenir en perfecte 
estat, o en tot cas reparar, tots els seus elements, com per exemple: els ferms de calçades, 
les voreres, les rigoles, els imbornals i tronetes, les instal·lacions d'enllumenat, etc.... 
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6.2.-Neteja de les obres. 
 
Un cop acabades les obres, totes els elements, construïts amb caràcter temporal pel servei 
de l'obra, hauran de ser enretirats, i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma 
original. Tot això s'efectuarà de manera que les zones afectades quedin completament netes 
i en condicions estètiques, d'acord amb el paisatge circumdant. Es faran totes les neteges 
necessàries durant l’execució de l’obres per mantenir·la en bon estat, un cop acabada l’obra 
i abans de la recepció es farà una neteja final. Els costos de neteja aniran a càrrec del 
contractista. 
 
 
6.3.-Conservació de les obres. 
 
El Contractista queda compromès a conservar al seu càrrec les obres fins que aquestes 
siguin rebudes. A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al seu càrrec les obres 
que hagin sofert deteriorament, per negligència o altres motius que li siguin atribuïbles, o per 
qualsevol causa que es pugui considerar evitable. 
 
 
7. AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
 
7.1.-Amidament de les obres 
 
L'amidament es farà, en general, en base a l'obra executada, als plànols del projecte (o 
aquells que faciliti la Direcció d'Obra), als Preus Unitaris i al Plec de Condicions.  Aquests 
amidaments es comprovaran en el replanteig. El Contractista no podrà fer cap al·legació en 
base a la manca o excés d'amidament del pressupost del projecte. 
 
 
7.1.1.-Preus unitaris 
 
Totes les unitats d'obra d'aquest Plec, i les no definides explícitament, s'abonaran d'acord 
amb els preus unitaris del Quadre de Preus del Projecte, considerant-hi incloses totes les 
despeses de material, de mà d'obra, de maquinària, de mitjans auxiliars, de despeses 
indirectes, o qualsevol altre element i/o activitat necessària per l'execució completa de les 
unitats esmentades. La descripció dels materials, i de les unitats d'obra, que figuren en el 
descripció del preu i/o en el present Plec no és exhaustiva. Pot ser solament enunciativa i 
dirigida, senzillament, a una millor comprensió de les característiques de l'obra que s'ha de 
realitzar. En conseqüència, els materials no especificats, i les operacions no descrites, que 
siguin manifestament necessàries per a executar una unitat d'obra es consideraran incloses 
en els preus unitaris d'abonament. 
 
 
7.1.2.-Partides Alçades 
 
La partida alçada d’abonament íntegre es: 

• • Seguretat i salut en l’obra 
• • Aixecar la porta d’entrada al camp de rugbi. 
• • Juntar les peces de formigó prefabricat del parterre de sauló. 

 
Les partides alçades a justificar s'efectuaran d'acord amb el present Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de preus, 
afectats pel coeficient d'adjudicació. 
 
Les partides alçades a justificar són: 
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• Pagament a Agbar en concepte de projecte, direcció, supervisió d’obra, permisos, 

etc.. 
• Pagament a Fecsa-Enher en concepte de projecte, direcció, supervisió d’obra, 

permisos, etc.. 
 
 
7.2.-Altres despeses a compte del Contractista 
 
Serà a càrrec del contractista qualsevol excés d'obra que no hagi estat autoritzat per escrit 
per la Direcció de l'Obra. En aquest cas, la Direcció d’obra podrà decidir que es realitzi la 
restitució necessària per ajustar l'obra a la definició del Projecte, i en aquest cas aniran a 
compte del Contractista totes les despeses que això ocasioni. 
 
 
7.3.-Recull de despeses a càrrec del Contractista 
 
Com a resum de les enunciades en els articles anteriors, el recull de partides (a banda de 
les que s'especifiquen en l'apartat 7.2 "Altres despeses a compte del Contractista") que no 
són d'abonament directe i que aniran a càrrec del Contractista, són: 
 

• Plànols final d'obra (as built). Apartat 3.1 "Plànols" 
• Comprovació del replanteig. Apartat 4.1 "Comprovació del replanteig" 
• Oficina d'obra per a la Direcció d'Obra. Apartat 4.3 "Oficina d'obra del Contractista i 

de la Direcció de l'Obra". 
• Control de qualitat: el 1,5 % del pressupost d'execució material de licitació Apartat 

5.2 "Assaigs" 
• Accessos i desviaments provisionals de l'Obra. Apartat 5.4 "Construcció i 

conservació de desviaments. Altres Contractistes. Trànsit viari". 
• Pla de senyalització viària de seguretat. Apartat 5.5 "Senyalització d'obres i 

instal·lacions" 
• Dos rètols informatius. Apartat 5.5 "Senyalització d'obres i instal·lacions" 
• Neteja de les obres. Apartat 6.2 "Neteja de les obres" 
• Conservació de les Obres fins a la recepció. Apartat 6.3 "Conservació de les obres" 

 
Es de remarcar, però, que en el cas d'errors i/o omissions en l'anterior enumeració de 
partides a càrrec del Contractista, preval el recull de despeses a càrrec del Contractista que 
s'especifiquen en tot el conjunt de l'articulat del present Plec de Condicions i en totes les 
clàusules del Plec de Clàusules Econòmico-Administratives Particulars del contracte, (això 
vol dir que, continuarà sent a càrrec del Contractista aquella despesa que estigui 
especificada en algun article i/o clàusula, encara que no 
hagi estat recollida en el present apartat). 
 
 
7.4.-Abonament d'obres incompletes. 
 
Les xifres que per a pesos o volums dels materials figuren en les unitats compostes del 
Quadre de Preus núm 2, s'utilitzaran per al coneixement del cost d'aquest material aplegat a 
peu d'obra. En cap concepte tindran valor, per a definir les proporcions de les mescles, ni 
dels volums necessaris d'aplegament, per aconseguir la unitat acabada. Quan, per rescissió 
o alguna altra causa, s'hagués de valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus del 
Quadre núm 2, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra diferent a la 
valoració d'aquest, encara que el Contractista tingui dret a alguna reclamació per 
insuficiència o omissió del preu de qualsevol element que constitueix el propi preu. Les 
partides que componen la descomposició del preu seran d'abonament quan tot el material 
estigui junt, incloent-hi els accessoris; o realitzats, en la seva globalitat, els treballs o 
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operacions que determinen la definició de la partida.  Donat que el criteri que s'ha de seguir 
ha de ser que només es consideren abonables aquelles parts de l'obra ja finalitzades, el 
Contractista perdrà tots els drets en el cas que les deixi incompletes. 
 
 
8. RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
8.1.-Recepció de les obres 
 
Si les obres es troben en bon estat, i en concordança amb les prescripcions previstes, el 
Director de l'Obra les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant, a 
partir de llavors, el termini de garantia. Si les obres no es troben en bon estat per a ser 
rebudes es farà constar així en la corresponent acta i el Director d'Obra assenyalarà els 
defectes observats i detallarà les instruccions precises, fixant un termini per a esmenar-les. 
Si havent passat aquest termini, el Contractista no les hagués esmenat, podrà concedir-se-li 
un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte. Per a que la Recepció de l'Obra 
pugui realitzar-se han d'acomplir-se les següents condicions: 
 

- Obrar en poder del Director de l'Obra els següents documents: 
 

1. Projecte final d'obra que reculli la situació real de les obres i instal·lacions 
amb totes les possibles modificacions introduïdes durant el projecte i execució 
de les obres. 

2. Relació dels subministradors. 
 

- Compliment de totes les obligacions contingudes al Contracte. 
 
 
8.2.-Termini de garantia 
 
Sens perjudici del que prescrigui el Plec de Clàusules Econòmico-Administratives Particulars 
del contracte, el termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any , comptat a partir de la 
recepció. Aquest termini es farà extensiu a totes les obres executades sota el mateix 
contracte. En el cas de recepcions parcials s'estarà a allò que disposa l'article 171 del 
Reglament General de Contractació de l'Estat. 
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GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
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 aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
 
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 7-234):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
- 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 de l'element necessària subministrada 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). 
 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0312010,B031U030,B0311010. 
 
 
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: 

o De pedra calcària 
o De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
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 
argiles, margues o altres materials estranys.  
 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% 
en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
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Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- 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 
- Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 
o Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
o Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 

- Granulat fí: 
o Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
o Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, 

IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
o 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:  >= 75 
- Resta de casos:  >= 80 
- Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
- Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 

 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 
o Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

- Granulat fí: 
o Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
o Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
o Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 15% en pes 
o 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: 
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Tamís 
UNE 7-050 

mm 

Percentatge en 
pes que passa 

pel tamís 
Condicions 

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    

C - D <= 50      
D - E <= 50      

Altres condicions  

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 química 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 assajos 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. 
 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha 
d'estar a disposició de la DF 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 o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
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- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
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: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B033 - GRAVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332Q10,B0332020,B0331Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 de residus de la construcció o demolicions, 

provenints d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests 
residus 

 
Els granulats naturals poden ser: 
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- 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 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 química 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. 
 
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 i protecció de cobertes 
 
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 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 

 
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: 

o Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
o 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 20 kN/m3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
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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 pretesat:  <= 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 

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: 
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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 DF 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 o planta subministradora en cas de material reciclat 
- 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, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
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) 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-
IC: Drenaje superficial 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
 
 
B03D - TERRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D5000,B03D1000. 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 10 de 218 Codi: 706-TRE-OP-4399 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 

 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que 
es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi 
explícitament la DF. 
 
TERRA SELECCIONADA: 
 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 

- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 

Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103-502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-
101): 

- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
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Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

- Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
- Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
- Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
- Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles 
uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, 
de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 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. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
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-03 amb les característiques 
següents: 
 

- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 
 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
 
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 
temps 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): 
 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
 
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 
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- Cendra volant calcària:  W 
- 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    
Ciment pòrtland amb fum de sílice      CEM II/B-S    

CEM II/A-D    
CEM II/A-P   
CEM II/B-P   
CEM II/A-Q   

Ciment pòrtland amb Putzolana          

CEM II/B-Q   
CEM II/A-V   
CEM II/B-V   
CEM II/A-W   

Ciment pòrtland amb cendres volants 

CEM II/B-W   
CEM II/A-T   Ciment pòrtland amb esquist calcinat 
CEM II/B-T   
CEM II/A-L   
CEM II/B-L   
CEM II/A-LL 

Ciment pòrtland amb filler calcari 

CEM II/B-LL 
CEM II/A-M   Ciment pòrtland mixt 
CEM II/B-M   
CEM III/A    
CEM III/B    

Ciment amb escòries de forn alt 

CEM III/C    
CEM IV/A     Ciment putzolànic 
CEM IV/B     
CEM V/A      Ciment compost 
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 durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-
1. 
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
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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). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al 
capítol 7 de la norma UNE 80310. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments 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, químiques 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   

II/A-S     Ciment pòrtland amb escòria            
II/B-S     

Ciment pòrtland amb fum de sílice      II/A-D     
II/A-P     Ciment pòrtland amb Putzolana          
II/B-P     
II/A-V     Ciment pòrtland amb cendres volants 
II/B-V     
III/A 
III/B 

Ciment amb escòries de forn alt 

III/C 
IV/A       Ciment putzolànic 
IV/B 

Ciment compost CEM V/A 
 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, químiques 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. El 
subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
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segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE 
del producte 
 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
- Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents 

dades: 
- Dates de producció i d'ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació 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 
- 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 intempèrie 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 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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. 
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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 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-03). 
 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0604210,B0604220. 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 
16 de juliol d'Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
S'han considerat els tipus de formigons següents: 
 

- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió 
als 28 dies o per la dosificació de ciment, d'ús estructural o no 

 
- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d'ús 

per a paviments de carreteres 
 
CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE, i el PG 3/75. 
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La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà com a mínim, la següent informació: 
 
- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió, per als formigons designats per 

propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m(, per als formigons designats per 

dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o 

pretesat 
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T – R / C / TM / A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretesat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm² 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S 

Seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment) 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar seran 
especificades abans de l'inici del subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de 
la Norma EHE. 
 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir 
cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar 
l'us de cendres volants o fum de sílice, per a la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
 
Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes de ciment. 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'ànalisi a l'abast 
de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a 
nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
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Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 
450. 
 
Tipus de ciment: 
 

- Formigó en massa Ciments comuns (UNE 80-301) 
- Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
- Formigó armat    Ciments comuns (UNE 80-301) 
- Formigó pretesat Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-

305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE80303), i els de baix calor 
d'hidratació (UNE 80306) 

 
Classe del ciment >= 32,5 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 

- Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat >= 275 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 

 
 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 

- Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica 3 - 5 cm 
- Consistència tova 6 - 9 cm 
- Consistència fluida   10- 15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretesat  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració  <= 0,4% pes de ciment 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca Nul 
- Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
- Consistència fluida   ± 2 cm 

 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES 
(HP): 
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La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments carreteres)-n°:  
Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 
Contingut de ciment  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment  <= 0,55 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents: 
 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
- Designació d'acord l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació expressa de que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó 

fresc. 
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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• 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 de l 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 
• Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre 

paviments de formigó vibrat. 
 
 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0641080,B064300C,B064300B,B064500C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 
16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per 

propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 

dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 

pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretesat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
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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 en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de 
la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir 
cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 
l'us de cendres volants o fum de sílice 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 sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast 
de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
 

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos 
especials (UNE 80307) 

- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- 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 80303-3) 

 
Classe del ciment:  32,5 N 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 

 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 

- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
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Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 

 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 

 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

 
Dosificacions d'amasat: 
 
- 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 

 
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. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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 és pot emmagatzemar. 
 
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: 
 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
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- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

• Resistència característica 
• Formigons designats per propietats: 
• Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
• Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
• Formigons designats per dosificació: 
• Contingut de ciment per m3 
• Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
• Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
• Tipus, classe i marca del ciment 
• Grandària màxima del granulat 
• Consistència 
• Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
• Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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). 
 
PILOTIS 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. 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960B,B065E36C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 
16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
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La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- 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 especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari 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 en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha 
d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de 
la norma EHE. 
 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir 
cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 
l'us de cendres volants o fum de sílice 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 sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast 
de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 
 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
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En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
 
Tipus de ciment: 
 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials 
(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- 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 80303-3) 
 
Classe del ciment:  32,5 N 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
 
Toleràncies: 
 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
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FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
 
Dosificacions d’amasat: 
 
- 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 
 
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. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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 és pot emmagatzemar. 
 
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: 
 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
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    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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). 
 
PILOTIS 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. 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0704200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- 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. 
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El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a 
resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, 
llars de foc, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a 
resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats 
en exterior o interior. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i 
càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en 
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a 
ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden 
presentar-se en forma d'un o més components. 
 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i 
adhesius en dispersió millorats). 
 
ADHESIU CIMENTOS (C): 
 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (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 (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
 
Característiques especials: 
 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
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Característiques addicionals: 
 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
 
Característiques fundamentals: 
 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
 
Característiques especials: 
 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
 
Característiques addicionals: 
 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
 
Característiques fundamentals: 
 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
 
Característiques especials: 
 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
 
Característiques addicionals: 
 
- Adherència després del xoc tèrmic (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 
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Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment 
pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a 
construir parets de maons. 
 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 8 N/mm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 
 
Toleràncies: 
 
- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
 
Granulometria:  0 - 2 mm 
 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, 
envans) com a material d'unió i rejuntat. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del 
granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i 
sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 
 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada 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: 
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- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - 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 (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 
13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
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 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
 
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: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
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- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el 
moment en que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla  
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d'aplicació 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
 
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: 
 
Morters dissenyats: 
 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció 
Morters prescrits: 
   - Sistema 4: Declaració CE 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 
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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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 para los morteros de albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería. 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A12000,B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
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ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les 
especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 
 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
 
Toleràncies: 
 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-
732. 
 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
 
Resistència a la tracció: 
 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
 
Toleràncies: 
 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 
dades següents: 
 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
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Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
 
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 
tolerancias. 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
 
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales. 
 
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas 
de suministro. 
 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
 
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 
17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha 
de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34133,B0B34238. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, 
unides per mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi.  També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials 
disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 
bé altres distintius de la Comunitat Europea. Les barres no han de tenir defectes 
superficials, fissures ni bufats. L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, 
de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. Han de portar gravades les 
marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de 
la UNE 36-811).  
 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
 
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 
 

- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció 
transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre de 
les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 

- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2 % del total 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a u na barra: 20% del total 

 
Amplària del panell:  2,15 m 
Llargària del panell:  6 m 
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 
retícula. Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 
25 mm  
 
Característiques mecàniques: 
 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-
desdoblegat a 90° (UNE 36-068): Nul·la 
 
Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 
 
Tensió de trencament per adherència (EHE): 
 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 
 
Toleràncies: 
 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 
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Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la 
malla. 
 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
 
En el cas de productes certificats: 
 

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures 

passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 

característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control 
de producció corresponents a la partida servida. 
 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que 
no hi hagi alteracions superficials. 
 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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). 
 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
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B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 
Coeficient d'elasticitat: 
 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 40 de 218 Codi: 706-TRE-OP-4399 
 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
 
Toleràncies: 
 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D7 - TAULERS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
 
Toleràncies: 
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- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
TAULERS DE FUSTA: 
 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin  
les característiques de la fusta. 
 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 
Coeficient d'elasticitat: 
 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines 
sintètiques i premsat en calent. 
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Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
 
No ha de tenir defectes superficials. 
 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
 
Mòdul d'elasticitat: 
 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
 
Inflament en: 
 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF6F0A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de 
formigó. 
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S'han considerat els següents tipus d'elements: 
 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les 
metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i 
pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 
encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 
alteracions en la seva secció o en la seva posició. 
 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal 
d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 
 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la 
pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos. 
 
Toleràncies: 
 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de 
putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu  
procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la 
seva posició. 
 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb 
calç. 
 
Resistència:  38 - 43 kg/mm2 
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Límit elàstic:  30 - 34 kg/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MOTLLES METÀL·LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS 
SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS 
DE PILARS: 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES PER A 
PILARS, ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS, MALLA METÀL·LICA PER A ENCOFRAT 
PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS: 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTA LAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
 
S'han considerat els següents elements: 
 

- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o 

de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, 

etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 

suports, etc. 
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- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 
capacitat portant. 
 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 
mètodes de compactació utilitzats. 
 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 
desenmotllat. 
 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 
diluït. 
 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior 
del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
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Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres. 
 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han 
de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició. 
 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
 
Toleràncies: 
 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant. 
 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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). 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAME NTS 
B7B - GEOTÈXTILS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B111D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 
 
S'han considerat els materials següents: 
 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 
 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de 
ser rectes. 
 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
 
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de 
cobrir abans de 24 h des de la seva col.locació. 
 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats 
per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
 

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i 
capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
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- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, 
R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment 

de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, 

F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, 

F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
- 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: 

 
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 
 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 
 
- Característiques complementàries: 
     - Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1) 
     - Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 
 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321) 
     - Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 
     - Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 
     - Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 
 
Funció: Filtració (F). 
 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
 
- Característiques complementàries: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
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- Característiques complementàries: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de 
terres i fonaments 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en 
moviments de terres i fonaments 
Funció: Drenatge (D): 
 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
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- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició  
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la hum itat. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
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: 
 
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció: 
 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
 
Per als elements amb funció de separació: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu 
cas 
     - Referència a les normes aplicables 
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     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la 
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las 
capas de rodadura asfáltica). 
 
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en 
construcciones ferroviarias. 
 
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
 
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
sistemas de drenaje. 
 
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
 
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de embalses y presas. 
 
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de canales. 
 
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la contrucción de túneles y estructuras subterráneas. 
 
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
los vertederos de residuos sólidos. 
 
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
proyectos de contenedores de residuos líquidos. 
 
 
 
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de paviments de formigó. 
 
S'han considerat els materials següents: 
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- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 
 
POLS DE MARBRE: 
 
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 
 
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb 
granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com 
més contínua millor. 
 
Mida dels grans:  <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Nul 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 
 
POLS DE QUARS: 
 
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de 
l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de 
formigó. 
 
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o 
polièdrica amb la granulometria fina i com més contínua millor. 
 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a la UNE-EN 197-1 i els establerts 
a la UNE 80305 quan s’utilitzi ciment blanc. 
 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés 
de cura. 
 
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 
 
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 
 
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 
 
Densitat:  1,5 g/cm3 
 
Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació adient a 
l'ús, no pot formar pols i ha de complir les característiques següents: 
 
- Porositat de la base:  <= 3% 
- Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005):  0,3 g/cm2 
- Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001):  3 mm 
- Comportament a l'atac d'olis i petrolis:  Ha de resistir 
 
PERFIL BUIT DE PVC: 
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Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del 
paviment i formar junts de retracció del formigó. 
 
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir 
irregularitats. 
 
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin 
les típiques línies d'una correcta extrusió. 
 
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3 
 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C 
 
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C , 4 h):  <= 14% 
 
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 
 
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 
 
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm 
 
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament 
 
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 
 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Pes:  ± 5% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE: 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el 
terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
POLS DE QUARS: 
 
En el sac hi han de figurar les dades següents: 
 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
PERFIL BUIT DE PVC: 
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Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el 
terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
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. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
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 
- Microesferes de vidre 
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”. 
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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. 
 
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 
 
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 135331 
- 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 rotura 
- 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 
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- Resistència 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 capaços de 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 superfície <= 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 superfície 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 135350, 
han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
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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% 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat 
nocturna de les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels 
fars d'un vehicle, al seu conductor. 
 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de 
massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 
565(R40/3). 
 
        Tamís            │Massa retinguda     
  (ISO 565 R 40/3)       │   acumulada    
                          │  (% en pes)         
Superior de seguretat    │     0 a 2           
Superior nominal         │     0 a 10          
Intermedis               │    N1 a N2 (*)       
Inferior nominal        │    95 a 100         
* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
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- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
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 símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
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 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE 
del producte 
 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els 
Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més 
haurà de tenir la següent informació: 
 
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423:1997) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)  
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les 
proporcions d’ambdós. 
 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden 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. 
 
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. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
 
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de  
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
UNE-EN 1423/A1:2004 Productos de marcas viales. Productos de post-mezclado, 
microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezcla de ambos. 
 
 
BBM3 - CARTELLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM31300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rètols per a senyalització. 
 
S'han considerat els materials següents: 
 
- Alumini extruït 
- Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
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. 
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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. 
 
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) 
 
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en 
calent. Han d'estar preparats per a la unió amb l’element mitjançant cargols o 
abraçadores. 
 
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. 
 
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura 
no reflectora, o làmina reflectora d'intensitat normal o alta. 
 
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
 
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 
 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
 
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 135331 
- 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 rotura 
- 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 
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- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència 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. 
 
ACABAT DE L'ELEMENT 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 capaços de 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 superfície <= 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 superfície 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 135350, 
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 
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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% 
 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm 
d'amplària, amb un reforç perimetral de 40 mm, unides entre elles i l’element de suport 
mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 
 
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N/mm2 
 
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2 
 
Allargament (UNE 7-474 (1) ):  >= 7% 
 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60 
 
Gruix de les lamel·les d'alumini:  2,5 mm 
 
Toleràncies: 
 
- Amplària:  ± 1,10 mm 
- Amplària del reforç perimetral:  ± 0,66 mm 
- Gruix:  ± 0,15 mm 
- Planor:  ± 0,8 mm 
- Angles:  ± 2° 
- Rectitud:  ± 0,2% 
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RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i 
galvanitzat en calent, de 175 mm d'amplària, amb una sèrie de plegats longitudinals a 
90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, unide s entre elles i l’element de suport 
mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. 
 
Resistència a la tracció (UNE 36-130):  >= 270 N/mm2 
 
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310):  >= 256 g/m2 
 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
 
Puresa del zinc:  >= 99% 
 
Gruix de les lamel·les d'acer:  1,2 mm 
 
Toleràncies: 
 
- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 
- Planor:  ± 1,5 mm 
- Gruix:  ± 0,13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta 
o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol 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 de l'element 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. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
 
*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
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*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes 
retroreflectantes mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y 
métodos de ensayo. 
 
RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
 
*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
 
UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio 
obtenido por extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo. 
 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
 
UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero 
galvanizada. Tipo A. Características y métodos de ensayo. 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIA LITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1C20. 
 
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 D’ACER GALVANITZAT: 
 
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. 
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) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
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- 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 
 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al 
suport de senyalització vertical. 
 
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. 
 
Tipus d’acer:  AP 11(UNE 36-093) 
 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
 
Toleràncies: 
 
- Secció rectangular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
- Secció circular: 
- 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. 
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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:  >= 505 g/m2 
 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
Gruix del recobriment:  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 
 
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. 
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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. 
 
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 7990, DIN 7989 i 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) 
 
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 
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SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK2UC20,BDK2UC30,BDKZ3150,BDKZ3170. 
 
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 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 
trànsit. 
 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 70 de 218 Codi: 706-TRE-OP-4399 
 

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. 
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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 franquícia 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 
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 
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- 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 butllofes, 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.). 
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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% 
 
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. 
 
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. 
 
 
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALI TZACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BDKZ3150,BDKZ3170. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Bastiment i tapa de perímetre quadrat, emmotllats, de fosa. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 
zones de fosa blanca. 
 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc. 
 
Ambdues peces han de ser planes. 
 
Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300. 
 
Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit 
d'acord amb els assajos indicats a la UNE 41-300. 
 
La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un 
dispositiu per a poder-la aixecar. 
 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
 
Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment. 
La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
 
- La classe segons la UNE 41-300 
- El nom o sigles del fabricant 
- Referència, marca o certificació si la té 
 
Dimensions de la tapa: 
 
     - Dimensió nominal 420 x 420 400 x 400 x 30 mm 
     - Dimensió nominal 620 x 620 600 x 600 x 40 mm 
Gruix de la fosa >= 10 mm 
 
Pes: 
 
     - Dimensió nominal 420 x 420 >= 25 kg 
     - Dimensió nominal 620 x 620 >= 52 kg 
Franquícia entre la tapa i el bastiment >= 2 mm 
                                          <= 4 mm 
Resistència a la tracció de la fosa, 
 
proveta cilíndirica (UNE 36-111) >= 18 kg/mm2 
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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% 
 
Toleràncies: 
 
     - Dimensions ± 2 mm 
     - Guerxament ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de 
peces que conté i les seves dimensions. A cada peça ha de constar la marca del 
fabricant. 
 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro 
de piezas moldeadas." 
 
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos." 
 
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de 
saneamiento y de distribución de agua potable." 
 
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes 
de saneamiento y distribución de agua potable." 
 
 
BQ4 - PILONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ42U030. 
 
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. 
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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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES COR RECTORES 
D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3PAN00,BR3P1210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Terra vegetal no adobada 
- Terra vegetal 
- Terra de bosc 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Roldor de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 
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TERRA VEGETAL: 
 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i 
amb un alt contingut de matèria orgànica. 
 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb 
incorporació d'adobs orgànics. 
 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
 
Mida dels terrossos: 
 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
 
Composició granulomètrica: 
 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
 
Composició química: 
 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
 
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 
 
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
 
Composició granulomètrica: 
 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4% 
 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5 
 
TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
Calç:  < 10% 
Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
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ROLDOR DE PI: 
 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç:  < 10% 
pH:  6 
Densitat aparent seca:  230 kg/m3 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal 
triturada i paper reciclat. 
 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima:  25 mm 
 
Composició: 
 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
TERRA VOLCÀNICA: 
 
Subministrament: A granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
 
Subministrament: En bales empaquetades. 
 
Emmagatzematge: 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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLA ND AMB 
ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0B2,D060M022. 
 
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 
- 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. 
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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.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D0701641. 
 
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 la 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 
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Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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. 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B34135,D0B3423C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de 
formigó armat o altres usos, manipulades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 

- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
 
- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 
 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma 
mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 
necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o 
qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194XL5,F2194JG5,F2194AL5,F2191306. 
 
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: 
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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, 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. 
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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 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DUM01,F21D41A2,F21DX0002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb 
mitjans manuals o mecànics. 
 
S'han considerat els elements següents: 
 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de 
manera que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES 
D’EVACUACIÓ: 
 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DT. 
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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. 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2211020,F221C620,F221A420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a esplanació del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
 
Neteja i esbrossada del terreny: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
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Excavació per mètodes arqueològics: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts 
 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20. 
 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 
un assaig SPT entre 20 i 50. 
 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, 
arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 
posteriors. 
 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 
 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs 
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense 
fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el 
mateix grau de compactació. 
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S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi 
acceptat com a útils. 
 
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE 
SOTERRANI: 
 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap 
tipus de problema de maniobra de màquines o camions. 
 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb 
una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de 
màquines o camions. 
 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
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EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE 
SOTERRANI: 
 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni 
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau. 
 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-
SE-C. 
 
 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2225A22,F222KA22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si 
és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d’obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20. 
 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 
un assaig SPT entre 20 i 50. 
 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT. 
 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el 
seu defecte, les que determini la DF. 
 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 
forats han de quedar reblerts. 
 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 
 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al 
moment en que es pugui formigonar la capa de neteja. 
 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
 
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt 
de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses 
de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha 
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es 
doni algun dels casos següents: 
 
- S'hagi de treballar a dins 
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- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-
la. 
 
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres 
veïnes, i s’han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar 
en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 
 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa 
de la DF. 
 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 
 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir 
els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni 
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
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També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau. 
 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-
SE-C. 
 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones  
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad 
Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F,F227R00F,F227A00F,F227500F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
 
S'han considerat els elements següents: 
 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes 
existents i d'igual compacitat. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)  
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2285B0F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària 
amb els que normalment s'executa el terraplè. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge 
de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquests residus 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 
rasant. 
 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
exigit amb els mitjans que es disposen. 
 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 
d'aigua. 
 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
 
RASA: 
 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
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El reblert ha d'estar format per dues zones: 
 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta 
ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o in ferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 
garanteixi la unió amb el nou reblert. 
 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució. 
 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme. 
 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat 
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat 
resultant sigui l'addient. 
 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 
contacte, ha assolit la resistència necessària. 
 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 
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S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 
danys a la tuberia instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a 
la seva eliminació. 
 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys. 
 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha 
de crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, 
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en 
cas de que es tracti de terres. 
 
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. 
 
 
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2A15000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
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.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R65069,F2RA2620,F2R34269,F2RA1200. 
 
 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F315X0001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o 
per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
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prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
 
- Rases i pous 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 
EHE, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 
(art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia 
aprovació de la DF. 
 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o elements adherits. 
 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins 
de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36831. 
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No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF. 
 
RASES I POUS: 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 
considerada, ± 50 mm 
 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
 
- Dimensions en planta: - 20 mm 
     - Fonaments encofrats : + 40 mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m : + 80 mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
          - D > 2,5 m : + 200 mm 
 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
 
- Planor (EHE art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 
 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 
 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requ ereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 101 de 218 Codi: 706-TRE-OP-4399 
 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 
l'aigua del formigó. 
 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de 
les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 
bombeig prèviament al formigonament. 
 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 
entre ells. 
 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament 
del junt. 
 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 
productes corrosius. 
 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense 
que es produeixin disgregacions. 
 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments. 
 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim 
de: 
 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
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- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte 
amb aigües o filtracions agressives 
 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
F315X - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F315X0001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o 
per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Formigonament: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 
EHE, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 
(art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
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La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia 
aprovació de la DF. 
 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o elements adherits. 
 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins 
de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
 
Gruix màxim de la tongada: 
 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36831. 
 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF. 
 
RASES I POUS: 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 
considerada, ± 50 mm 
 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
 
- Dimensions en planta: - 20 mm 
     - Fonaments encofrats : + 40 mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m : + 80 mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
          - D > 2,5 m : + 200 mm 
 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
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     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
 
- Planor (EHE art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 
 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 
 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requ ereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 
l'aigua del formigó. 
 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de 
les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 
bombeig prèviament al formigonament. 
 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 
entre ells. 
 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament 
del junt. 
 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 
productes corrosius. 
 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense 
que es produeixin disgregacions. 
 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments. 
 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim 
de: 
 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte 
amb aigües o filtracions agressives 
 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F928 - SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F928101J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material 
adequat o seleccionat. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície ha de quedar plana i amb un acabat llis i uniforme. 
 
Ha de tenir els pendents i els nivells previstos. 
 
 
 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
 
Índex CBR:  >= 5 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents forts. 
 
El suport ha de tenir el grau de compactació i les rasants previstos. 
 
El material s'ha d'estendre per capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement 
paral·leles a l'esplanada. 
 
S'ha de comprovar el nivell i el grau de compactació de la tongada abans d'estendre la 
tongada superior. 
 
L'acabat superficial s'ha de fer sense vibració per tal de corregir possibles irregularitats 
i segellar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G247G8,F9G2X0012. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb 
lliscat afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l’execució d’una textura 
superficial. 
 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
 
En la 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 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
En la col·locació amb regle vibratori: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu 
defecte, els indicats per la DF. 
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Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 
resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 
0,90 mm. 
 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
 
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x 
Fck 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de 
la norma EHE. 
 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la 
taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas  fos imprescindible formigonar en 
aquestes condicions, s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 109 de 218 Codi: 706-TRE-OP-4399 
 

en el procés d’enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni 
pèrdues de resistència. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions 
per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C , s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat 
aprovat per la DF. 
 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui 
provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del 
formigó fresc. 
 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà 
ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici 
d’enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó 
o si les condicions ambientals son molt favorables. 
 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 
 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de 
la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 
 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions. 
 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc. 
 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda. 
 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui 
homogeni i quedi compactat. 
 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan 
s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de 
l'adormiment al front d'avanç. 
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Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o 
de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de 
la DF. 
 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper 
>= 1,5 m. 
 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 
contracció executats al formigó fresc. 
 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó 
fresc per a facilitar el seu acabat. 
 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar 
formigó no estès. 
 
 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la 
primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha 
de passar més d'1 hora. 
 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front 
de forma que no s'evapori l'aigua. 
 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement 
sobre el formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina 
allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una 
aplanadora corba de 12 mm de radi. 
 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum 
natural. 
 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una 
denudació química de la superfície del formigó fresc. 
 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF 
autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el 
Plec de condicions corresponent. 
 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la 
comprovació de la regularitat superficial. 
 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 
resistència exigida a 28 dies. 
 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del 
paviment. 
 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
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En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han 
de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la 
calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius 
adequats acoblats a les mateixes. 
 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, 
i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que 
no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 
superior a 10 m. 
 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius 
sigui <= 1 mm. 
 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de 
goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una 
franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja 
de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 
dies. 
 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas 
de formigonament en rampa. 
 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades 
amb un regle no inferior a 4 m. 
 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una 
llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a 
la DT 
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. 
 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas en que sigui 
necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos. 
 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
 
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. 
 
 
F9G2X - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G2X0012. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb 
lliscat afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l’execució d’una textura 
superficial. 
 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
 
En la 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 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
En la col·locació amb regle vibratori: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu 
defecte, els indicats per la DF. 
 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 
resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 
0,90 mm. 
 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
 
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x  
Fck 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de 
la norma EHE. 
 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la 
taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas  fos imprescindible formigonar en 
aquestes condicions, s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que 
en el procés d’enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni 
pèrdues de resistència. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions 
per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C , s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat 
aprovat per la DF. 
 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui 
provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del 
formigó fresc. 
 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà 
ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici 
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d’enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó 
o si les condicions ambientals son molt favorables. 
 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 
 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de 
la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 
 
 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions. 
 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc. 
 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda. 
 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui 
homogeni i quedi compactat. 
 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan 
s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de 
l'adormiment al front d'avanç. 
 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o 
de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de 
la DF. 
 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper 
>= 1,5 m. 
 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 
contracció executats al formigó fresc. 
 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó 
fresc per a facilitar el seu acabat. 
 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar 
formigó no estès. 
 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la 
primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha 
de passar més d'1 hora. 
 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front 
de forma que no s'evapori l'aigua. 
 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement 
sobre el formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina 
allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
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Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una 
aplanadora corba de 12 mm de radi. 
 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum 
natural. 
 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una 
denudació química de la superfície del formigó fresc. 
 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF 
autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el 
Plec de condicions corresponent. 
 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la 
comprovació de la regularitat superficial. 
 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 
resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del 
paviment. 
 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han 
de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la 
calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius 
adequats acoblats a les mateixes. 
 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, 
i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que 
no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 
superior a 10 m. 
 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius 
sigui <= 1 mm. 
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S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de 
goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una 
franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
 
 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja 
de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 
dies. 
 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas 
de formigonament en rampa. 
 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades 
amb un regle no inferior a 4 m. 
 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una 
llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a 
la DT 
 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. 
 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas en que sigui 
necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
*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 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. 
 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
 
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. 
 
 
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z1V010. 
 
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, 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 estructurals 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 la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les 
indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
que s'especifiquen a la DT. 
 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. 
 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la 
secció nominal. 
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No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
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. 
 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord 
amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller 
amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la DT i autoritzats per la DF. 
 
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 66.6. 
 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 
36-832. 
 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant 
un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de 
soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. 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. 
 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició 
dins la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 
66.5. 
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Toleràncies d'execució: 
 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
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 que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició 
vertical. 
 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
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 66.6 de 
l'EHE. 
 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, 
>= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons 
direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 
20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= 
Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de diàmetre major) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma 
mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. 
 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-
832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: 
 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat 
d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra 
ferrallada, dins de l’element compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
F9Z1 - TALL DE PAVIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F9Z1V010. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
 
Tall de qualsevol  tipus de paviment amb una serra de disc de diamant. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig del tall 
- Tall del paviment  
- Neteja del tall 
- Eventual protecció del tall executat 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha 
de tenir vores escantonades. 
 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la D.T. o en el seu defecte on indiqui la D.F. 
 
Profunditat del tall >7-8 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
 
     - Amplària ± 10% 
     - Alçària ± 10% 
     - Replanteig ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
En el cas que el tall es realitzi sobre un paviment  de formigó, haurà d' estar 
suficientment endurit per evitar que s'escantoni, (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons 
la temperatura exterior). 
 
Al realitzar el tall no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
En acabar el tall s'ha de netejar i protegir, en el seu cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la D.F. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y  
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 d el 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). 
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* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de 
formigó vibrat. 
 
 
FQ4 - PILONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ42U030. 
 
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. 
 
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li 
sigui pròpia segons el seu disseny. 
 
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta 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 produït 
durant el procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la 
DF. 
 
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni 
deformacions a la base de suport o al paviment. 
 
El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que 
es puguin haver caigut dintre. 
 
Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i 
tornant a repetir el procés. 
 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
 
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 
 
L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la 
posició desitjada. 
 
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent 
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. 
 
 
FR - JARDINERIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR11FJ23,FRV17002,FR200024,FR262451,FR2B1101,FR721300,FR4BVTZ1,FR620
004,FR620005,FR670004,FR670003,FR3P1211,FR6B0004,FR6M0002,FR4DVTZ2,F
R4EVTZ2,FR4FVTZ2,FR4GVTZ2,FR4NVTZ2,FR4JVTZ2,FR4LVTZ2,FR4FVTZ3,FR4
OVTZ2,FR4PVTZ2,FR4QVTZ2,FR4QVTZ3,FR4QVTZ4,FR4QPPY8,FR4QPPY7,FR4Q
PPY6,FR4DPPY6,FR4DPPY7,FR4DPPY8,FR4UPPYE,FR4CPPY6,FR4CPPY7,FR4T
PPYE,FR4VPPYE,FR4RPPY6,FR4SPPYE,FR4SPPY1,FR4EPPY6,FR4EPPY7,FR4E
PPY8,FR4PVTZ3,FR4PVTZ4,FR4PVTZ5,FR4PVTZ6,FR4PVTZ7. 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIC - FACULTATIVES D'OBRA NOVA DE JARDINERIA: 
CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PARTIDES D'OBRA 
 
PARCS I JARDINS, INSTITUT MUNICIPAL 
 
 
1. PREÀMBUL  
1.1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 
1.2. NORMATIVES D'APLICACIÓ 
1.3. SOSTENIBILITAT 
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2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ I SERVEIS 
2.1. ÀMBIT D'ACTUACIÓ 
2.2. SERVEIS DEL PRESENT PLEC 
 
3. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES 
(Veure plec al capitol BR) 
 
4. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PARTIDES D'OBRA 
4.1. EXECUCIÓ DE L'OBRA 
4.1.1. PRESCRIPCIONS GENERALS  
4.1.2. PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS  
4.1.3. TRASPLANTACIÓ D'ELEMENTS VEGETALS PREEXISTENTS  
4.1.4. MOVIMENT DE TERRES I MODELATGE DEL TERRENY  
4.1.5. CONDICIONAMENT DEL TERRENY  
4.1.6. ARREPLEGADISSA DEL MATERIAL VEGETAL EN VIVER D'OBRA  
4.1.7. IMPLANTACIÓ DEL MATERIAL VEGETAL 
4.1.7.1. ARBRAT I PALMERES  
4.1.7.2. GESPES I SEMBRES  
4.1.7.3. ALTRES PLANTACIONS  
4.1.7.4. HIDROSEMBRES  
4.1.8. COL·LOCACIÓ DELS MATERIALS COMPLEMENTARIS  
4.1.9. RECICLATGE DELS RESIDUS  
4.2 TREBALLS POST EXECUCIÓ FINS LLIURAMENT DEFINITIU 
4.2.1. PRESCRIPCIONS GENERALS  
4.2.2. TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 
5. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE CONTROL D'OBRA I 
SEGURETAT 
 
5.1. REPLANTEIG GENERAL  
5.2. DIRECCIÓ D'OBRA  
5.3. SEGURETAT I HIGIENE  
 
 
PLEC DE CONDICIONS TECNIC- FACULTATIVES D'OBRA NOVA DE JARDINERIA 
 
 
1. PREÀMBUL 
    
1.1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 
 
El present Plec de Condicions Tècnic - Facultatives d'Obra Nova de Jardineria ( que a 
partir d'ara es denominarà amb les sigles PCONJ), té per objecte establir a través de 
preceptes, normes  i consells, les condicions, processos i qualitats mínimes a acomplir 
en els subministres, obres, plantacions i qualsevol altre treball necessari per a 
l'execució d'un Projecte d'Obra Nova de Jardineria. 
 
1.2. NORMATIVES D'APLICACIÓ 
 
En general, seran d'aplicació obligatòria aquelles Disposicions Legals que amb 
caràcter superior al PCONJ, estableixi la legislació vigent al moment present i aquelles 
que en el futur puguin establir-se, i que afectin la naturalesa del PCONJ en funció del 
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lloc del territori a on s'hagi de desenvolupar el Projecte i en particular, les que es 
relacionen tot seguit: 
   
UNE 
Plec General d'Obra i Urbanització 
Normes Tecnològiques de l'Edificació 
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme 
Ordenança de zones Naturals i Espais Verds de l'Ajuntament de Barcelona  
Lleis, regles i normativa en general sobre Seguretat i Higiene en el treball . 
Altres Disposicions Legals en general, que no quedin aquí assenyalats i siguin 
d'obligat  acompliment per l'execució d'un Projecte d'Obra Nova de Jardineria. 
Així com el Plec de Condicions Particulars i/o Específiques que cada projecte pugui 
contenir. 
 
1.3. SOSTENIBILITAT 
 
Els conceptes expressats en l'Objecte del PCONJ, hauran d'acomplir les Disposicions 
Legals, Normatives, i Consells que sobre Sostenibilitat i de Protecció i  respecte medi 
ambiental vigents en el moment present i els que puguin aparèixer en el futur que 
afectin als territoris objecte de cada Projecte d'Obra Nova de Jardineria que depengui 
d'aquest PCONJ, així com les Disposicions Legals, Normes  i Recomanacions 
específiques que es puguin assenyalar en cada apartat del present PCONJ, i també 
els que al respecte es tinguin en compte al Plec de Condicions Específiques de cada 
projecte. 
 
 
2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ I SERVEIS 
    
2.1. ÀMBIT D'ACTUACIÓ 
 
S'entén com a àmbit d'actuació del pressent PCONJ, aquells espais, accions i 
materials definits en un  Projecte d'Obra Nova de  Jardineria, excloent-hi aquelles parts 
o elements constructius  o no, que trobant-se en una posició perímetral o incloses dins 
la superfície objecte de l'esmentada Obra Nova  de Jardineria, per la seva naturalesa, 
no formin part expressa de l'esmentat projecte. 
 
 
 
En particular queden afectes al present PCONJ, tots aquells projectes que hagi 
d'elaborar i/o realitzar Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, i tots aquells 
Projectes que desenvolupant-los un/s tercer/s, hagin d'ésser recepcionats per Parcs i 
Jardins de Barcelona Institut Municipal, en l'àmbit i Disposicions Legals que regeixin i 
afectin  en cada moment el funcionament d'aquest Institut. 
 
2.2. SERVEIS DEL PRESENT PLEC 
 
El present Plec (PCONJ), de banda les definicions, orientacions, recomanacions i 
prescripcions recollides en els seus capítols 1 i 2, ofereix prescripcions, normes i 
recomanacions sobre les Condicions i Característiques dels Elements Simples (capítol 
3, veure plec al capitol BR), i sobre les Condicions i Característiques Tècniques de les 
Partides d'Obra (capítol 4). 
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4.- CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PARTIDES D'OBRA 
4.1 . EXECUCIÓ D'OBRA 
4.1.1 PRESCRIPCIONS GENERALS 
 
Es tindrà en compte la vegetació existent o el seu trasplantament sempre que sigui 
factible. 
 
En quant al sòl, si es bona qualitat es procedirà a l'extracció de la primera capa fèrtil i 
la seva reincorporació una vegada efectuada. 
 
4.1.2. PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS 
 
a. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Els treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es tracta d'urbanitzacions 
com de zones de paisatge. 
 
Té la finalitat de garantir la protecció d'arbres, arbusts, gespitoses i àrees en coberta 
de sòl vegetal, fins i tot els boscos; a partir d'ara, àrees de vegetació. 
 
Criteris per a la protecció dels elements vegetals i de les àrees de vegetació: 
 
(a) Arbres i àrees de vegetació que s'han de protegir totalment. 
 
Arbres singulars i catalogats, i espècies protegides 
Arbres i àrees de vegetació amb valor històric 
Exemplars rars o inusitats 
Arbres i àrees de vegetació d'importància visual. 
 
(b) Arbres i àrees de vegetació la protecció dels quals és desitjable. 
 
Arbres joves, vigorosos i que vegeten bé a la zona. 
Arbres i àrees de vegetació que haurien d'estar inclosos en l'apartat anterior però que, 
per alguna raó qualitativa, la seva protecció no es considera prioritaria. 
 
 
L'aplicació d'aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals 
durant tot el temps que durin els treballs de construcció. 
 
En tots els casos descrits amb anterioritat, els arbres estaran en bon estat de salut i 
amb una raonable expectativa de vida futura, mesurada en dècades. 
 
Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons 
imponderables, no es pugui protegir, s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació. 
 
B. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen 
les plantes i, fins i tot, de danyar-les. 
 
Els danys poden ser causats especialment per contaminació química, foc, excés o 
embassament d'aigua, compactació del sòl provocada per l'excés de trepig i la 
circulació de maquinària, així com per l'emmagatzematge de deixalles o de materials 
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de la construcció, compactació del sol produïda per raons tècniques de construcció, 
moviments de terres (buidades o terraplenaments), obertura de rases i altres 
excavacions, deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les 
arrels, aïllament d'arbres en zones de difícil accés, descens del nivell freàtic, elevació 
del nivell freàtic salí, impermeabilització del sòl ocasionada, per exemple, per 
recuiments estancs. 
 
B.1. MESURES DE PROTECCIÓ 
 
La necessitat, el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà 
fonamentalment de l'espècie que cal protegir així com del tipus i de la duració dels 
treballs de construcció. 
 
B.2. PROTECCIÓ D'ÀREES DE VEGETACIÓ 
 
Per evitar danys caldrà encerclar les àrees de vegetació amb una tanca fixa d'1,20 a 
1,80 m d'alçària. 
 
Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta de sòl vegetal o superficial, pel fet 
d'estar destinada a edificacions, modificació de la cota del terreny, camins o altres 
superfícies dures s'ha de separar la coberta de sòl i s'ha d'emmagatzemar en pilons no 
superiors a 1,25 m d'alçària. S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el creixement 
de les males herbes. 
 
C. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
C.1. PROTECCIÓ D'ÀREES DE VEGETACIÓ CONTRA CONTAMINACIONS 
QUÍMIQUES 
 
No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la 
construcció, colorants, dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres 
aglomerats. 
 
Els arbres i les àrees de vegetació no s'han de regar amb aigües residuals de la 
construcció. 
 
C.2. PROTECCIÓ D'ÀREES DE VEGETACIÓ CONTRA EL FOC 
 
És permès fer foc únicament a una distancia mínima de 20 m de la corona dels arbres 
i 5 m dels arbusts. No és permès de fer foc dins les àrees de vegetació. 
 
C.3. PROTECCIÓ D'ÀREES DE VEGETACIÓ CONTRA L'EXCÉS I EMBASSAMENT 
D'AIGUA 
 
No està permès l'excés o embassament d'aigua per desguassos de la construcció en 
la zona radical dels arbres i de les àrees de vegetació. 
 
C.4. PROTECCIÓ DELS ARBRES CONTRA POSSIBLES DANYS MECÀNICS 
 
Cal encerclar els arbres amb una tanca que rodegi completament la zona de l'aparell 
radical per a protegir-los de possibles danys mecànics com ara: cops, ferides i altres 
destrosses a l'escorça, la fusta o les arrels produïdes per vehicles, maquinaria de la 
construcció o per accions de tipus laboral. 
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S'entén per zona radical la superfície de sòl per sota la capçada de l'arbre més 2 m. 
En cas d'arbres columnars s'han d'afegir 5 m per tot el seu voltant. 
 
Si per problemes d'espai no és possible protegir la zona radical, s'ha d'envoltar el tronc 
amb una tanca de fusta, de 2 m d'alçària com a mínim, amb encoixinat per dins, el qual 
s'instal·larà de forma que no perjudiqui l'arbre. Mai no s'ha de col·locar directament 
sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes o pèndules es lligaran cap amunt. 
Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc. 
 
C.5. PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL 
 
No s'ha d'abocar mai res sobre la zona radical. 
 
Si això és inevitable, s'ha de procurar que el gruix de les capes abocades, bé 
parcialment o bé per tot arreu, estigui d'acord amb la capacitat de resistència de cada 
espècie, la vitalitat, la formació del sistema radical i amb les característiques del sòl. 
 
Abans de procedir a l'abocament sobre la zona radical, ha de netejar-se la cobertura 
vegetal que pugui haver-hi, les fulles caigudes i altres substàncies orgàniques, 
respectant sempre les arrels. Aquesta operació, si és possible, s'ha de fer 
manualment. 
 
La capa superior del sòl no es podrà recobrir de terra a una distancia inferior d'1 m del 
tronc. 
 
C.6. PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL CONTRA BUIDADES DE TERRA 
 
No s'ha de treure terra de tota la zona radical. 
 
C.7.PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL DURANT L'OBERTURA DE RASES I 
ALTRES EXCAVACIONS 
 
No s'han d'obrir rases ni fer altres excavacions en tota la zona radical. 
 
Si això és inevitable, només es podran fer manualment i, com a mínim, a 2,5 m del peu 
del tronc (a 2 m, si són palmeres i palmiformes). 
 
La instal·lació de les canalitzacions dels diferents serveis s'han de fer a una profunditat 
per sota de la zona radical seguint la normativa de cada servei. 
 
Durant el procés d'excavació no s'ha de tallar cap arrel d'un diàmetre >3 cm. 
 
Les arrels s'han de tallar deixant sempre un tall llis i polit. Els extrems de les arrels, 
amb un diàmetre <2 cm, s'han de tractar amb substàncies que afavoreixin el 
creixement, i les de diàmetre >2 cm amb substàncies de cicatrització. Les arrels s'han 
de protegir de la dessecació i de les gelades amb un recobriment. 
 
El procés de reomplir, en cas de trobar-s'hi arrels d'un diàmetre >3 cm, s'ha de 
realitzar manualment. Cal posar suficient material drenant, de gra petit, al voltant de 
les arrels per evitar ferides per compactacions posteriors amb maquinaria pesant. En 
cas d'excavacions profundes o excavacions per a carreteres o camins, les arrels de 
>50 cm han de ser protegides amb una llinda. 
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Generalment i a una distància no inferior als 2,5 m del peu del tronc, s'ha de deixar 
formar una cabellera d'arrels, almenys durant un període vegetatiu abans del l'inici de 
les obres. S'ha de treure manualment la terra de la rasa. 
 
La cabellera d'arrels ha de tenir un mínim de 25 cm de gruix, ha d'omplir tota la zona 
radical 
i ha d'arribar, com a màxim, fins al fons de la rasa. 
 
Als costats de la rasa del futur fonament s'ha d'instal·lar un encofrat estable, 
permeable a l'aire, com per exemple, estaques i filferros fets d'un material putrescible. 
 
Fins a l'inici de les obres i mentre durin aquestes, la cabellera d'arrels s'ha de mantenir 
humida i, si es necessari, caldrà fins i tot apuntalar l'arbre. 
 
Cal tenir en compte una possible poda correctora de la capçada per a contrarestar la 
pèrdua d'arrels. 
 
C.8. PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE CONSTRUCCIONS 
 
No s'ha de fer cap tipus de fonaments a la zona radical. Si això és inevitable, s'han de 
construir fonaments puntuals en lloc de fonaments continus, establint com a mínim 1,5 
m de distància de llum entre ells i també amb el peu del tronc. S'ha de establir la base 
dels fonaments puntuals allí on no malmeti aquelles arrels que més clarament 
acompleixin una funció estàtica. La cara inferior de la paret en construcció no pot 
penetrar la terra no remoguda en fer els fonaments. 
 
C.9. PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL DAVANT DE SOBRECÀRREGUES 
TEMPORALS 
 
Davant la impossibilitat d'impedir l'excés de trànsit i d'apilonaments ha de procurar-se 
reduir la zona de sòl utilitzada. Aquesta s'ha de recobrir amb una capa de material de 
drenatge d'un mínim de 20 cm de gruix, sobre la qual s'afegirà un revestiment de 
taules o d'altre material semblant. 
 
Aquesta mesura hauria de prolongar-se poc temps i limitar-se com a màxim a un sol 
període vegetatiu. Quan la protecció ja no sigui necessària, ha de retirar-se 
immediatament, ventilem manualment la terra, tot respectant les arrels. 
 
C.10. PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE DESCENS PASSATGER 
DEL NIVELL DE LES AIGÜES FREÀTIQUES 
 
Quan el nivell d'aigües freàtiques baixa per un període de més de tres setmanes, els 
arbres s'han de regar, i si fos necessari fins i tot abundantment, durant el període 
vegetatiu. Ocasionalment caldrà aplicar a més a més altres mesures reguladores, com 
per exemple, proteccions contra l'evaporació o la poda de la capçada. Si aquestes 
mesures han d'aplicar-se durant més d'un període vegetatiu hauran de ser 
intensificades, o bé caldran altres mesures suplementàries. 
 
 
C.11. PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE RECOBRIMENTS 
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Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin 
permeables a l'aire i a l'aigua. Si posteriorment ha de cultivar-s'hi nova vegetació, 
aquests materials hauran de tenir, per regla general, un gruix de 20 cm per damunt 
dels quals s'afegirà la capa de sòl no superior a 50 cm, per a suport de la vegetació. 
 
No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres. Però si això fos inevitable, caldria 
seleccionar els materials de construcció que s'han de col·locar, així com la manera de 
fer-ho, per tal que el procés ocasioni el mínim perjudici a aquesta zona, 
 
Els materials absolutament isolants del sòl no han de recobrir més del 30% de la zona 
radical d'un arbre adult; i els materials de textura més sorrenca han de recobrir el 50% 
Si s'han de canviar els materials dipositats, caldrà d'aplicar les mateixes mesures. 
 
En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques suplementàries 
com per exemple protecció de la zona, instal·lacions de ventilació i reg i reixes al peu 
del tronc. 
 
En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell 
protector a la base del tronc fet d'un material totalment permeable i rodejat per material 
drenant. 
 
D. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
E. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 03E:1993 Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de 
valoración del arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i 
les seves correccions. 
 
4.1.3. TRASPLANTACIÓ D'ELEMENTS VEGETALS PREEXISTENTS 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
La trasplantació d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les 
especificacions sobre les tècniques de trasplantació dels arbres i dels arbusts 
exemplars; garantir el reeiximent i la salvaguarda dels exemplars que, pel fet de no 
poder ser mantinguts on estan, hagin de ser trasplantats i preservats de la seva 
eliminació. També, assenyalar les hipòtesis i les condicions en les quals la 
trasplantació té un alt risc i cal desestimar l'operació. 
 
S'entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la 
maduresa representativa de la seva espècie i, en altre cas, individu singular amb uns 
valors considerables de grandària, de vigor, d'edat, d'un valor econòmic molt elevat 
sobre l'estàndard bàsic de l'espècie o diversos factors a la vegada. 
 
Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars: 
 
Exemplars que han estat preparats per a la seva trasplantació 
Exemplars que no han rebut cap operació prèvia a la trasplantació 
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Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions de la trasplantació 
varien per a cada grup. Cal una atenció especial per aquells exemplars en què, per la 
combinació de mida i pes, és necessari l'ús de maquinària especial per dur a terme 
l'operació. 
 
La trasplantació d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que 
s'ha de prendre. Els arbres monumentals no es poden trasplantar en cap cas. 
 
En tots els casos cal la valoració d'afectació i l'autorització de Parcs i Jardins seguint 
les ordenances municipals. 
 
 
 
B. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
B.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
Cal avaluar la viabilitat de la trasplantació d'un exemplar, tenint en compte el Quadre 
següent: 
 
Factors per valorar la capacitat de trasplantació d'un exemplar 
Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria  
Tipus i varietat de l'arbre o arbust 
Època de trasplantació 
Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura 
Danys soferts a la part aèria i a les arrels 
Condicions agro climàtiques i medi ambientals de la zona d'extracció i tolerància a les 
condicions de l'emplaçament nou  
Condicions edafològiques de la zona d'extracció i tolerància a les condicions del 
emplaçament nou  
Termini d'execució de les operacions de la trasplantació 
 
C. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
C.1. ÈPOCA DE TRASPLANTACIÓ 
 
Distingirem 3 tipologies generals d'arbres i arbusts per determinar l'època de major 
idoneïtat per a la trasplantació: caducifolis, perennifolis i espècies de climes càlids. 
 
ÈPOCA DE TRASPLANTACIÓ 
 
Caducifolis de clima fred  
 
* HIVERN 
 
Durant el període de repòs vegetatiu* i especialment al final, abans de la brotada 
primaveral.  
 
Després de la caiguda de les fulles  
 
Perennifolis de fulla ampla  
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* FINAL D'HIVERN 
 
Preferentment al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral 
 
* FINAL D'ESTIU 
 
Durant el període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la brotada de tardor 
 
Perennifolis de fulla estreta (Coníferes i Resinoses) 
 
* FINAL D'HIVERN 
 
Al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral 
 
* FINAL D'ESTIU 
 
Preferentment després del període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la brotada de 
tardor 
 
Espècies de climes càlids, palmeres i afins 
 
* PRIMAVERA 
 
Necessiten temperatures suaus i càlides preferentment espècies  subtropicals 
 
* COMENÇAMENT D'ESTIU 
 
Preferentment palmeres i similars 
 
Quadre: Època de major idoneïtat i tolerància a la trasplantació 
 
*. Les plantes llenyoses dins del període de repòs vegetatiu restringeixen el seu 
creixement a les arrels donant-se el màxim d'activitat rizogènica.  
 
Sempre una programació correcta de la trasplantació repercuteix molt favorablement, 
sobretot en aquells exemplars que són difícils de trasplantar. Les trasplantacions que 
s'hagin de realitzar a l'estiu, excepte les d'espècies de climes càlids, s'han d'endarrerir 
almenys fins després del creixement fort de brots i fulles, que té lloc al començament 
d'aquesta estació de l'any. 
 
C.2. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
S'han de satisfer els requeriments de seguretat i salut en el treball d'acord amb 
l'apartat 5.3. Seguretat i higiene. 
 
C.3. PROTECCIÓ DELS SERVEIS 
 
Abans del començament dels treballs, s'ha d'haver establert contacte amb totes les 
institucions i empreses responsables dels serveis de gas, d'electricitat, de telèfon, 
d'aigües i sistemes de drenatge o d'altres que es puguin preveure així com, esbrinar 
els cursos d'aigua (rius, rierols, riberes i manantials) existents. Se n'han de descriure 
les característiques i la localització en un plànol, i si fora necessari, s'han de marcar al 
terreny. 
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Si els serveis d'infrastructures estan afectats per les excavacions o quan la maquinària 
hagi de treballar a prop, aquests han d'estar protegits, precintats o desviats. Els 
treballs s'han de realitzar sota la supervisió de les empreses afectades. 
 
S'ha d'avisar als propietaris veïns afectats per les obres. S'ha d'obtenir l'aprovació de 
les institucions i autoritats competents. 
 
Qualsevol treball temporal que afecti alguns d'aquests serveis ha de ser acabat 
correctament. 
 
C.4. CONCEPTES BÀSICS D'UNA TRASPLANTACIÓ EXECUTADA 
CORRECTAMENT 
 
Extracció a partir del pa de terra  
Realització de talls correctes 
Regulació de l'equilibri hídric i protecció de l'escorça 
 
C.5. SISTEMES DE TRASPLANTACIÓ 
 
CONVENCIONAL EN DIVERSES FASES 
CONVENCIONAL EN UNA FASE 
AMB TRASPLANTACIÓ EN DIVERSES FASES  
AMB TRASPLANTACIÓ EN UNA FASE 
 
C.6. OPERACIONS DE TRASPLANTACIÓ 
 
Les operacions de trasplantació s'han d'executar seguint els apartats corresponents de 
la NTJ 08E TRASPLANTACIÓ DE GRANS EXEMPLARS d'acord amb el sistema 
emprat. 
 
Pre - Trasplantació  
Treballs previs de planificació 
Protecció de l'exemplar en treballs de construcció  
Tractaments fitosanitaris i sanejament  
Equilibri hídric 
 
Extracció i Transport 
Dimensionalment del pa de terra 
Repicaments previs  
Formació del pa de terra definitiu 
Extracció 
Transport 
Dipòsit temporal 
 
Plantació 
Obertura del clot de plantació  
Drenatge i airejament 
Plantació 
Aspratges i ancoratges 
Encoixinament  
Protecció de l'exemplar trasplantat  
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Post - Trasplantació 
Manteniment de les condicions del sòl 
Reg  
Aportació d'adobs 
Sanejament  
Control i seguiment 
 
D. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat. 
 
E. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08E:1994 Trasplantació de grans exemplars. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de 
valoración del arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i 
les seves correccions. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Ordenança de zones naturals i espais verds. 
Aprovada el 25 d'abril de 1997. 
 
 
4.1.4. MOVIMENT DE TERRES 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Totes aquelles terres que s'utilitzin en la partida d'Obra Civil siguin les del propi indret 
o siguin portades de un altre lloc, han de complir uns mínims de requisits per ser 
acceptades com a base per les plantacions. Les terres han de tenir unes 
característiques físiques i químiques mínimes que garanteixin la instal·lació i 
desenvolupament correcta de les plantes, d'acord amb l'apartat 3.2.2 (veure plec del 
capitol BR). 
 
S'entén com a sòl base a aquell que se li modifica la topografia original per assolir el 
perfil de projecte de manera que quedin 25-30cm. per a la cota de definitiva a fi de 
desprès fer les aportacions de terres preparades que s'indiquin en la partida de 
Jardineria ,cas es clar, que les terres utilitzades  no compleixin els mínims requerits en 
l'apartat 3.2.2 (veure plec del capitol BR).  
 
Donat el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, casos de terrenys naturals o de 
conreu, en els moviments de terres caldrà respectar al màxim la configuració dels 
perfils modificats ja que la primera capa d'uns 20-30cm. es la de sol fèrtil. 
 
Per tan en el cas que en la partida d'Obra Civil contempli aportació de terres, caldrà 
saber l'origen de les mateixes. Si a mes, procedeix de perfils profunds, serà necessari 
un procés de meteorització.  
 
Tan mateix el sòl base no haurà de tenir cap tipus d'agent contaminant, restes d'obra 
ni elements estranys. 
 
Un cop acabats els treballs de Moviments de Terres d'Obra Civil. Es considera 
Moviments de Terres en la partida de Jardineria, aquells treballs realitzats en els últims 
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25-30cm: descompactació, modelatge del terreny i aportació de la ultima capa de terra 
o substrat. 
 
Es consideren inclosos dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 
 
Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterronar , si es necessari. 
Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de 
terres preparades 
 
Aportació de les terres preparades fins la cota rasant si s'escau. 
 
En cas de que el projecte respecti elements vegetals pre-existents: 
 
Si no hi ha canvi de cotes, aquests hauran d'estar degudament protegits, d'acord amb 
les especificacions de l'apartat 4.1.2..  
 
Si hi han canvis de cotes importants, no es podrà ni afectar les arrels ni tapar el tronc, 
això implica el seu trasplantament segons projecte i seguin les indicacions de l'apartat 
4.1.3. 
 
En cas de restauracions de talussos caldrà seguir les indicacions del plec de 
condicions particulars. 
 
B. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
B.1. DESCOMPACTACIÓ 
 
Si la direcció facultativa ho creu necessari podrà fer la següent comprovació de camp, 
fer un forat de 40x40x70 omplir-ho d'aigua i si en 30min. no s'ha buidat entendrem que 
el terreny no drena el suficient i per tan no esta ben descompactat o hi ha un alt 
contingut d'argiles, la qual cosa farà pensar en la necessitat de un sistema de 
drenatge. 
 
B.2. MODELATGE 
 
Es farà un control exhaustiu del replanteig de fites, aquestes estaran col·locades entre 
elles a una distancia suficient que el error de perfilat no superi 2-5cm. 
 
Tanmateix el calibratge màxim que haurà de quedar abans d'aportar-hi les terres de 
jardí no superaran mai els 2cm, de diàmetre i el terreny haurà de quedar en condició 
de saó. 
 
En els casos de restauració de talussos serà necessari d'una manera artificiosa 
subjectar la base o llit del substrat. 
 
C. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ: 
 
Es considera correcta si els treballs s'han realitzat a una profunditat mínima de 40-
60cm. En cas de que en el procés de subsolat sortissin materials d'obres o 
contaminats serà d'obligat compliment fer el rebaix oportú i retirar en la seva totalitat 
les runes al abocador i substituir el seu volum amb terres adequades, tot això sempre 
sota la supervisió de la direcció facultativa. La relació superfície - mitjans de treball, 
serà directament proporcional per tal de no endarrerir  el procés d'execució, així mateix 
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s'evitarà treballar en temps de pluges quantioses de manera que caldrà esperar que el 
terreny tingui les condicions necessàries per tal de no malmetre l'estructura del sol 
(quan la terra no s'enganxi a les rodes). 
 
Per realitzar aquestes tasques s'haurà de tenir marcat un itinerari de entrada i sortida 
per tal de no interrompre altres processos dins la mateixa obra. 
 
Les fites d'acotació seran de fusta, no es podran utilitzar barilles d'obra i aniran 
marcades de color per tal de poder-les identificar amb facilitat. 
 
En cas que en el procés d'excavacions en la partida d'Obra Civil es trobessin aigües 
freàtiques caldrà fer les consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, 
per tal de reconduir-la o emmagatzemar-la per la seva posterior utilització per a regar.  
 
D. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Moviments de terres m3. Mesurat sobre perfil. 
Retirada de materials grollers en m3. 
Subsolador en m2 i profunditat en cada cas. 
 
E. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment. 
 
 
4.1.5. CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
S'entendrà com els treballs d'aportació i estesa de terres, cas que calguin aportar-ne, 
fertilitzants i esmenes, i la preparació del terreny per la plantació dels diferents 
vegetals.  
 
Quan el sòl no aplegui les condicions físiques i químiques esmentades en l'apartat 
3.2.2. (veure plec del capitol BR), es podrà ordenar treballs fertilitzants i d'esmenes, 
tan per a la composició química, amb adobs minerals o orgànics, com a la física, amb 
aportacions o garbellats. (Els tipus i característiques, veure punts 3.2.2.1 i 3.2.2.2). 
 
En el cas de tractar sobre un sol fèrtil i que coincideixi la cota del terreny amb la de 
projecte es podrà procedir directament al seu condicionament. 
 
Si el subsòl és de poca qualitat i difícil de drenar, s'ha d'habilitar una capa drenat 
aïllada del subsòl i de la terra amb una tela geotextil. 
 
Els processos de condicionament tindran un ordre en funció del tipus de plantació a 
executar. 
 
Es consideren inclosos dins d'aquesta unitat d'obra el següent ordre d'operacions, en 
funció de les diferents plantacions que requereixi el projecte: 
 
Subministrament i estesa de terres preparades 
Preparació del terreny per a la plantació d'arbrat (veure apartat 4.1.7.1.) 
Preparació del terreny per a la plantació d'arbust (veure apartat 4.1.7.3.) 
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Preparació del terreny per a la plantació de vivaç (Veure apartat 4.1.7.3.) 
Preparació del sòl per a sembra de gespes (veure apartat 4.1.7.2)  
Preparació del sòl per a prats (veure apartat 4.1.7.2.) 
Preparació del sol en talussos per hidrosembra (veure apartat 4.1.7.4) 
 
B. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA: 
 
En tots els casos, dels diferents tipus de plantació, el terreny haurà d'estar 
perfectament condicionat, tan físicament com químicament, això implica en cada cas 
un procés concret.  
 
En general, físicament ha de quedar homogeni, esmenat, airejat i ben treballat per tal 
de que la plantació es trobi amb un sol que s'hi pugui ancla be, trobant aigua i aire en 
la proporció adequada per el seu desenvolupament. 
 
En general, químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements 
minerals necessaris incorporats per tal de que les plantacions ho puguin assimilar per 
a nutrir-se correctament. 
 
Les terres han d'estar netes de llavors, insectes i fongs. 
 
En tots els casos de plantació i si el projecte ho contempla caldrà estendre en la part 
superior una capa no inferior a 5cm. ni superior a 10cm d'encoxinament.  
  
C. CONDICIONS GENERALS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En el moment de fer el condicionament del terreny la superfície ha d'estar neta 
d'herbes, soques, materials grollers i d'obra així com d'elements estranys.  
 
Abans de fer l'aportació de terres es farà una comprovació sobre terreny de l'apartat 
anterior 4.1.4 (Subsolat, perfilat i acotament). 
 
En l'aportació de terres caldrà tenir en compte a l'hora de calcular el volum per assolir 
la cota final de projecte l'assentament del mateix. 
 
La col·locació de terres es realitzarà en petites piles no més grosses de 20m3 per a la 
seva barreja amb les degudes quantitats d'esmenes. En tot cas s'ha de garantir una 
barreja suficientment homogènia. 
 
Les esmenes i adobats d'acció lenta s'incorporaran al sòl abans de llaurar, les 
esmenes húmiques es faran uns dies abans de la plantació, i s'enterraran 
immediatament per evitar pèrdues de Nitrogen. 
 
Els adobats locals, com son els que corresponen a plantacions individualitzades, es 
faran directament al forat, en el moment de la plantació. 
 
Tots els materials s'hauran de manejar en un estat d'humitat en que ni s'aterronin ni es 
compactin excessivament. 
 
El tipus de maquinaria emprada, i les operacions amb elles realitzades, tal com el 
llaurat, la incorporació d'esmenes i adobs, i les excavacions, han de ser tal que evitin 
la compactació excessiva del suport o sòl base i de la capa de substrat. Les propietats 
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mecàniques dels materials, la humitat durant l'operació d'estesa han de ser tingudes 
en compte per no originar efectes desfavorables per les plantes. 
 
L'acabat i refinat de la superfície a de quedar adaptat al futur perfil de final d'obra. 
 
D. CONDICIONS PARTICULARS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Seguint les indicacions del quadre Annex I: Disposició de terres per capes en treballs 
d'obra nova en jardineria, caldrà nomenar les següents condicions particulars: 
 
D.1. PLANTACIÓ D'ARBRAT 
 
Els clots i les rases per a la plantació definitiva s'han d'obrir amb el màxim de temps 
d'antelació per afavorir la meteorització del sòl. en els casos de terres no sorrenques, 
les parets i el fons dels clots i rases s'han d'esllavissar per afavorir l'acció dels agents 
atmosfèrics. 
 
En aquesta operació cal diferenciar les possibilitats següents: 
 
Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l'ús 
directe. 
 
Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s'ha de 
barrejar amb terra fèrtil o similars i s'ha d'adobar. 
 
Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s'ha de substituir 
en la seva totalitat amb terra fèrtil. La terra excavada s'ha de portar a l'abocador. 
 
En tots els casos i si el projecte ho contempla caldrà posar encoxinament en la capa 
superior màxim de 10cm. 
 
D.2. PLANTACIÓ D'ARBUST 
 
El sòl haurà d'estar treballat (airejat i esmenat), com a mínim, a 50cm. de fondària. 
 
La capa de sòl superficial ha de ser, com a mínim, de 40cm de fondària una vegada 
compactada.  
 
Caldrà també un cop acabada la plantació posar una capa de mulch de 5cm, si així ho 
especifica el projecte. 
 
D.3. PLANTACIÓ DE VIVAÇ 
 
El sòl ha d'estar ben condicionat (airejat i esmenat) com a mínim a 35cm. La capa de 
sòl superficial ha de ser de 10cm a 15cm. una vegada compactada., l'acabat si ho 
contempla el projecte haurà de ser amb una capa d'encoixinat. 
 
D.4.SEMBRA DE GESPA 
 
En tots els casos cal assegurar l'eradicació de la vegetació espontània i de llavors de 
males herbes abans de començar a preparar el llit de sembra. 
 
En tots els casos, el sòl ha d'estar treballat a 30-40cm de fondària. 
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Quan el sòl natural no compleixi els mínims requerits, descrits a l'apartat 3.2.2.1 (veure 
plec del capitol BR). 
 
S'han d'aportar les esmenes textuals, orgàniques, de Ph, nutricional, etC, a 10-20cm. 
de profunditat. 
 
Quan el sòl natural conté elements perjudicials per a la vegetació ha de ser substituït i 
conduir-lo a l'abocador. 
 
Abans de la sembra o de la col·locació dels pans d'herba i dels estolons, la superfície 
que cal implantar haurà d'atènyer la consistència de gra fi. 
 
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els òrgans de 
difícil descomposició d'un diàmetre superior a 2cm. 
 
La superfície per implantar ha d'atènyer el nivell previst. el modelatge ha de ser 
espaiós i uniforme. Els lliuraments per a paviments han de ser precisos, tenint present 
la posterior compactació natural del sòl. 
 
D.5. SEMBRA DE PRADERES 
 
Veure l'apartat anterior D.4. 
 
D.6. TALUSSOS PER HIDROSEMBRES 
 
Per a garantir l'èxit de la hidrosembra cal valorar prèviament la necessitat de preparar 
la superfície que cal hidrosembrar amb tècniques d'enginyeria, esmenes i aportació de 
terres. 
 
- Les tècniques d'enginyeria poden ser: 
 
Murs, gabions, farxines. 
Malles, mantes orgàniques. 
Canalització d'aigües. 
Drenatges. 
Altres. 
 
- Les esmenes poden ser: 
 
Calcàries. 
De sòls sòdics. 
Per acidificar. 
Orgànica. 
 
Les aportacions de terres apte per a cultiu, comunament terra vegetal, facilita el 
desenvolupament de la coberta vegetal que cal implantar, no sempre son possibles 
aportar. 
 
En general, un talús en terraplè presenta millors característiques per a la revegetació 
que un talús en desmunt. 
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Això condueix a preveurà les especificacions següents a l'aportació de terres als 
talussos: 
 
Aportar una capa de 10-20cm. 
No aportar terra en pendents superior a 3:2. 
 
Si no es disposa  d'algun tipus de suport per fixar l'aportació de terres. 
 
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per afavorir l'adherència dels 
materials projectats. 
 
D. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Aportació de terres, àrids i substrats en m3. 
Estesa de terres en m2. 
Refinat en m2. 
Aportació d'adobs o fertilitzants químics en Kg. 
Aportació adobs orgànics en m3. realment estesos. 
 
E. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment. 
  
4.1.6. ARREPLEGADISSA DEL MATERIAL VEGETAL EN VIVER D'OBRA 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Emmagatzemant d'espècies vegetals subministrades en contenidor, amb l'arrel nua o 
amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica o guix  que no es puguin plantar al 
mateix dia. 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 
 
Preparació - comprovació del terreny a peu d'obra per tal de rebre les espècies 
vegetals de l'obra. 
 
No esta inclòs les qualitats de subministraments al inici, però si una vegada estan 
emmagatzemats i van a ésser plantats i sortiran del viver d'obra les espècies vegetals 
 
B. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
PLANTACIÓ 
 
Les plantes s'han de mantenir amb bones condicions durant el temps de plantació que 
estigui al viver d'obra. 
 
C. CONDICIONS DE PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Tot el material vegetal ha de complir els requeriments especificats en el apartat 3.2.5  
material vegetal del plec del capitol BR. 
 
PREPARACIÓ DE LA ZONA DESTINADA AL VIVER D'OBRA 
 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 142 de 218 Codi: 706-TRE-OP-4399 
 

S'haurà d'escollir una zona dins de l'obra per tal de fer l'arreplegadissa del material 
vegetal. 
 
 
 
S'haurà de protegir contra la insolació en cas de plantació primavera - estiu amb malla 
d'ombries amb petita estructura metàl·lica i malla de 70% i en el cas de tardor - hivern 
protegit contra el fred amb palla al voltant dels contenidors o pa de terra , guix i en el 
cas de planta  més càlida es prohibeix emmagatzemar-la dins d'aquesta època, i en 
qualsevol cas s'ha de tenir al túnel de plàstic per si es dona  el cas de l'arreplegadissa 
de material vegetal segons indiqui o no la Direcció Facultativa. 
 
Té d'estar resguardat del vent. 
 
Quant se subministrin arbres a arbust a arrel nua es deuran obrir unes rases i cobrir 
les arrels amb sauló i regar amb força freqüència. 
 
Si es amb pa de terra s'ha de situar en un lloc a l'ombra, cobrint-les amb sauló o amb 
palla  i mullar-les fins l'interior del pa de terra. 
 
Si es pa de guix s'haurà de regar per els forats de dalt. 
 
S'haurà de tractar contra qualsevol malaltia. 
 
El viver d'obra deurà estar tancat al menys provisionalment per evitar robatoris. En el 
cas d'haver-hi es responsabilitat de reposar-los l'empresa, executant sense cap càrrec 
dins del projecte i obra.  
 
L'emmagatzemen s'haurà de fer acopi com a màxim d'una setmana dins del viver 
d'obra sense plantar-se al lloc definitiu.. 
 
QUALITAT DE LES PLANTES DE SORTIDA A L'OBRA PER SUBMINISTRAMENT 
DEL VIVER D'OBRA 
 
L'arbrat que estigui estacionat al viver d'obra mai amb cap moment sigui ''brotats''     
No es podrà estacionar la planta vivaç o gespa  o gespitosa (Dichondria) al viver d'obra 
com a màxim un dia i regar-les. No es podrà estacionar tepes sense entendres i una 
vegada surtin del viver d'obra la seva qualitat ha d'ésser igual al subministrament d'inici  
 
No s'han de deixar-los apilats. 
 
D. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
 
Unitat mesurada segons les especifiques de la Direcció Tècnica. 
 
 
E. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ de subministrament de material vegetal. 
 
 
4.1.7. IMPLANTACIÓ DEL MATERIAL VEGETAL 
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4.1.7.1. PLANTACIÓ D'ARBRAT I PALMERES 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Plantació d'arbres i palmeres subministrats en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de 
terra protegit amb malla metàl·lica i guix. 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 
 
Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
Plantació de l'espècie vegetal 
Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
B. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
B.1. ESCOSSELL 
 
La mida mínima que ha de tenir l'escossell és d'1 m2. Tant és que aquests escossells 
siguin quadrats o rodons, si es respecten les superfícies mínimes. 
 
L'arbre ha d'estar plantat al centre de l'escossell. 
 
L'alçada sense terra o encoiximanent de l'escossell ha d'estar situat entre 15-20 cm, 
exceptuant el cas de reg per goteig que en aquest cas s'accepta entre 5-10 cm. 
 
B.2. ASPRATGE I ELEMENTS DE SUPORT 
 
Caldrà posar - ne aquells arbres de perímetre inferior a 20/25 amb algunes excepcions 
en funció del port de l'arbre i la plantació del aparell radicular. 
 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà d'aspres o tensors. Els aspres, 
vents i altres mesures de suport tenen la funció d'ancorar i de mantenir en posició 
vertical els arbres acabats de plantar, i així evitar que aquests siguin tombats o tirats a 
terra pel vent , o que puguin perdre el contacte de les arrels amb la terra, fent que falli 
la plantació. 
 
L'aspre s'ha de clavar com a mínim 0'5 m per sota del fons de plantació. L'aspre 
simple s'ha de col·locar en el mateix sentit de la direcció de la circulació. Per a 
situacions molt adverses, s'han d'utilitzar 2 o fins i tot 3 aspres. L'aspre ha de quedar 
en posició vertical, el més centrat possible amb el tronc i una distància mínima de 20 
cm respecte d'aquest. 
 
B.3. PLANTACIÓ 
 
L'arbre ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la 
situació prevista i amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig (de la posició de l'arbre) ± 10 cm 
 
C. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Tots els arbres han de complir els requeriments especificats en l'apartat 3.2.5. 
MATERIAL VEGETAL que siguin aplicables en cada cas (veure plec del capitol BR). 
 
Si un cop descarregades les plantes a l'obra, aquestes no es poden plantar al mateix 
dia, s'han de prendre les mesures d'arreplegadissa del material vegetal. 
 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o 
amb temperatures molt altes. 
 
C.1. OBERTURA I REBLERT DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
L'obertura del clot 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. En els casos de terres no 
sorrenques, les parets i el fons dels clots i rases s'han d'esllavissar per afavorir l'acció 
dels agents atmosfèrics. Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat 
d'aigua per tal d'humitejar la terra del voltant. 
 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm 
de profunditat, com a mínim, per sobre d'on s'han de dipositar les arrels.  
 
Un cop s'hi han ubicat les plantes s'ha d'omplir el clot o la rasa amb terra adobada, en 
capes de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals i assegurant el 
contacte entre les arrels i la terra. S'han d'evitar les bosses d'aire provocades per una 
mala compactació. 
 
Es tindran en compte les següents especificacions referents a la qualitat dels diferents 
materials de reblert en relació amb el futur desenvolupament radicular. 
 
Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l'ús 
directe. 
 
Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s'ha de 
barrejar amb terra fèrtil o similars i s'ha d'adobar. 
 
Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s'ha de substituir 
amb terra fèrtil. La terra excavada s'ha de portar a l'abocador. 
 
Si el material és heterogeni, en el sentit de la seva influència sobre el futur 
desenvolupament radicular durant l'excavació, s'ha d'intentar situar els diferents 
materials en llocs diversos, de tal forma que puguin ser recollits per separat i redirigits 
al fons , a la part mitjana o superior del forat de plantació, o en el cas més 
desfavorable, ser conduïts a l'abocador. 
 
C.2. SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ 
 
Les plantes s'han de subministrar dins de l'obra amb vehicles oberts, degudament 
immobilitzades i recobertes amb el material de protecció per evitar possibles cops, 
deshidratació, ferides , etc. 
 
No és permès arrossegar l'arbre, ni fer-lo girar una vegada assentat. 
 
C.2.1. PLANTACIÓ AMB PA DE TERRA 
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La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé 
l'estructura interna del mateix. 
 
C.2.2. PLANTACIÓ AMB PA DE TERRA 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. 
 
C.2.3. PLANTACIÓ EN CONTENIDOR: 
 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar o 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. 
 
C.2.4. PLANTACIÓ AMB L'ARREL NUA: 
 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de 
col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, 
en especial les de major diàmetre. 
 
 
C.3. PLANTACIÓ DE PALMERES 
 
Les palmes s'han de presentar lligades i recobertes amb canyís o altres elements de 
protecció. 
 
El clot de plantació no ha de ser massa gros per tal d'evitar que el vent sacsegi la 
palmera i es malmetin les incipients arrels. És aconsellable deixar de 20 a 30 cm més 
a banda i banda i 50 cm més de fondària que al pa de terra. 
 
Abans de la plantació, el clot s'ha de regar assegurant un bon drenatge. 
 
A la base del clot de plantació s'ha d'estendre, com a mínim, 20 cm de material 
drenant de grandària superior a 5 cm. 
 
S'ha de plantar a uns 25 cm de l'estípit per afavorir l'emissió de noves arrels dels ulls 
situats a la seva base. 
 
El reblert del forat de plantació s'ha de fer majoritàriament amb sorra rentada, 
incorporant terra fèrtil i adob orgànic en els últims 30 cm. A més, per assegurar una 
humitat constant i adequada de tot el substrat que envolta el pa de terra s'han de 
col·locar tubs de drenatge, reblerts de grava rentada i situats a banda i banda. 
 
C.4. PLANTACIÓ D'ARBRES EN ALINEACIÓ. 
 
Abans de la plantació, s'ha de regar el clot de plantació tot assegurant-ne el bon 
drenatge. Per a mesures especials d'implantació consultar la NTJ O8E 
TRASPLANTACIÓ DE GRANS EXEMPLARS. 
 
El reblert s'ha de fer amb terra fèrtil i adobada, portant la terra excavada a l'abocador. 
 
Les conduccions s'han d'aïllar de les plantacions amb tela antiarrels. 
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Durant un mínim de 2 anys, les plantacions d'arbres en alineació de perímetre inferior 
a 2.-25 han d'estar asprades. 
 
C.5. OPERACIONS POST PLANTACIÓ 
 
La poda post plantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques 
danyades. 
 
Si s'ha de dilatar el moment de plantació, cal que els materials es dipositin de forma 
que no quedin exposats a erosions i esllavissaments per aigües de pluja. 
 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el 
forat de plantació i 25 cm de fondària. 
 
Als carrers asfaltats de les ciutats amb les voreres pavimentades, no s'han d'utilitzar 
escossells emmarcats amb bordons que s'alcin sobre el pla del paviment, atès que no 
permeten que s'escorri l'aigua de pluja que cau a la vorera. Als carrers amb pendent, 
els bordons s'han de col·locar a la part baixa de l'escossell, de forma que augmenti el 
volum d'aigua que recull l'escossell. 
 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment fins arribar a la 
capacitat de camp amb cabal suficient per mullar les arrels dins del pa de terra, 
procurant no embassar el fons del forat de plantació. Per regla general, i depenent de 
l'època de plantació i del lloc de plantació (per exemple, textura sorrenca o argilosa) 
s'han de subministrar de 50-200 l d'aigua. 
 
Les palmes s'han de deslligar a mesura que van creixent les fulles interiors. 
 
D. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
E. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08B:1993 Treballs de plantació.  
 
 
4.1.7.2. GESPES I SEMBRES 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Té com a finalitat garantir el procés d'implantació a partir de llavors i de gespes pre - 
cultivades, i els treballs de manteniment fins al moment del lliurament/recepció. 
 
B. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
 
La sembra s'ha de dur a terme preferentment a la fi de l'estiu - tardor o a la fi de 
l'hivern - primavera a les zones de clima mediterrani; a zones de clima sub alpí l'època 
preferent d'hidrosembra es redueix a la fi de l'estiu. Aquests períodes poden ser 
ampliats d'acord amb el climograma de la zona. Dintre d'aquests períodes s'han de 
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tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a cada espècie utilitzada a la 
barreja. 
 
La barreja s'ha de sembrar uniformement a tota la zona d'implantació. 
 
L'aplicació de les especificacions de sembra es comprova visualment, en una àrea 
representativa, tant la cobertura prevista del terreny, l'homogeneïtat com la seva 
distribució. 
 
B.1. SITUACIÓ APTA DE LLIURAMENT/RECEPCIÓ 
 
Tractant-se de gespes, es consideraran condicions bones de lliurament/recepció quan: 
 
Les sembres de gespes ornamentals d'ús freqüent i diari, sotmeses a fortes càrregues, 
hagin assolit una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la distribució i que, 
un cop segades, només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra, presentin 
una cobertura uniforme mínima de 85%. 
 
Les sembres de gespes extensives hagin assolit una estabilitat uniforme tant en el 
creixement com en la distribució, i que, un cop segades, només amb les espècies 
pròpies de la barreja de sembra, presentin una cobertura uniforme mínima de 70%. 
 
Les gespes pre - cultivades han arrelat uniformement, sense despendre's de la capa 
de suport de la vegetació. 
 
C. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els sòls i adobs utilitzats han de correspondre a les especificacions descrites als 
apartats 3.2.2 Sòls, adobs i àrids. (veure plec del capitol BR). 
 
Les gespes i pans d'herba i les llavors han de correspondre a les especificacions dels 
apartats 3.2.5.11 Gespes i pans d'herba i 3.2.5.12 Llavors respectivament. (veure plec 
del capitol BR) 
 
Els materials de cobertura s'utilitzen per a cobrir la llavor i el sòl una vegada dipositada 
aquesta, o bé es poden barrejar amb les llavors per a millorar-ne la homogeneïtat en la 
distribució. 
 
C.1. OBTENCIÓ D'ÀREES DE GESPA 
 
Les espècies i varietats de gespitoses s'han de seleccionar d'acord amb el tipus de sòl, 
el clima, i sobretot, d'acord amb l'ús. 
 
El mètode d'implantació d'àrees de gespa s'ha d'elegir segons les condicions 
concretes per a cada cas particular. Aquest pot ésser: 
 
Sembra directa 
 
Hidrosembra  
 
Implantació de gespes pre - cultivades (pans o rotllos de gespa i esqueixos) 
 
* Veure l'apartat 4.1.7.4 Hidrosembres. 
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C.2. CONDICIONAMENT DEL SÒL 
 
C.2.1. NETEJA DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA I LLAVORS DE MALES HERBES 
 
En tots els casos cal assegurar l'eradicació de la vegetació espontània i de les llavors 
de males herbes abans de començar a preparar el llit de sembra. 
 
C.2.2. ACABAT DE LA SUPERFÍCIE 
 
Abans de la sembra o de la col·locació dels pans d'herba i dels estolons, la superfície 
que cal implantar haurà d'atènyer la consistència de gra fi. 
 
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els òrgans de 
difícil descomposició d'un diàmetre superior a 2 cm. 
 
Cal regar lleugerament (humitejar) just abans de col·locar els pans d'herba sobre la 
superfície que cal implantar perquè les arrels trobin immediatament humitat. 
 
C.3. SEMBRA DIRECTA 
 
La sembra directa manual es realitza en superfícies petites o en superfícies amb 
pendent inferior a 30º. S'aconsegueix una homogeneïtat més gran amb el procés de 
sembra directa per mitjà de màquines sembradores. 
 
C.3.1. ÈPOCA DE SEMBRA 
 
Es consideren condicions favorables de germinació quan la temperatura del sòl és 
superior als 8-12ºC, i en aquest hi ha suficient humitat. Generalment aquestes 
circumstàncies es donen durant els mesos de març a octubre. En sembres tardanes o 
primerenques, pot variar la composició de la barreja a favor d'espècies de gramínies, 
les quals germinen a temperatures més baixes. 
 
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. En especial 
s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures elevades. 
 
C.3.2. DOSI DE SEMBRA 
 
La quantitat de llavor de sembra varia de 35-55 g/m2, depenent de la barreja 
seleccionada (competitivitat entre espècies), l'època de sembra, condicionats agro 
climàtics i finalitat prevista. 
 
C.3.3. DISTRIBUCIÓ I RECOBRIMENT DE LA LLAVOR 
 
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme. Durant la distribució, cal anar 
comprovant que la barreja de llavors sigui homogènia. 
 
Les llavors de lleguminoses i d'altres espècies herbàcies, així com les llavors de gra 
gros, s'han de sembrar per separat, incorporant-les al sòl a diferent profunditat. 
L'operació s'ha de dur a terme en dues passades creuades. 
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Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura 
una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas ha de ser de més d'1 
cm. 
 
A continuació s'ha de piconar lleugerament per assegurar un bon contacte de les 
llavors amb el sòl. Tot seguit s'ha de regar de manera suau, evitant l'erosió del sòl. 
 
C.4. IMPLANTACIÓ DE GESPES PRE - CULTIVADES 
 
La implantació de gespes pre - cultivades s'ha de dur a terme en temps calmat i amb el 
sòl en condicions de saó, ben anivellat i estabilitzat. 
 
Quan sigui possible, els treballs de preparació del sòl s'hauran de fer al final d'estiu. 
 
La implantació es pot fer al llarg de tot l'any, però preferiblement durant la tardor o al 
començament de l'hivern. S'ha d'evitar fer-ho a l'estiu, a causa dels efectes perjudicials 
que ocasiona el període prolongat de sequera i els vents secs típics en aquesta 
estació de l'any. 
 
No s'ha d'implantar mai en sòls secs ni en condicions climàtiques molt desfavorables. 
 
La implantació de gespes per esqueix s'ha de dur a terme amb marcs de plantació de 
10-15 u/m2. 
 
C.4.1. SUBMINISTRAMENT I ARREPLEGADISSA 
 
S'ha de fer una bona planificació del transport i de la implantació. El transport de les 
gespes pre - cultivades a l'estiu a la Península Ibèrica s'ha de fer necessàriament amb 
camions frigorífics. S'ha de realitzar en fases successives per a evitar tant com sigui 
possible l'arreplegament de les gespes pre - cultivades per períodes llargs. 
L'arreplegadissa en temps calorós no ha de superar les 24 hores; en temps fresc, es 
pot allargar com a màxim a 3 dies. 
 
Les piles de pans d'herba no han de superar els 1,5 m d'alçària. Han d'estar situades 
damunt d'un sòl net i lliure de males herbes i s'han d'inspeccionar diàriament. També 
s'han de moure regularment, per prevenir plecs i deterioraments i regar-los quan sigui 
necessari. 
 
Els pans d'herba que mostrin signes de deteriorament s'han d'estendre i en cap cas es 
poden arreplegar. 
 
C.4.2. ESTESA 
 
 
S'han d'utilitzar planxes o taulons de fusta per a l'operació d'estesa com a suport per a 
les persones. 
 
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. Els pans d'herba s'han d'estendre 
al nivell previst sobre el llit de sembra, evitant el posterior trepig. Les juntes han de 
quedar ben ajustades, s'ha d'assegurar un bon contacte. Una vegada estesos els pans 
d'herba, i a mesura que van progressant els treballs, s'aniran farcint les juntures fetes 
malament amb sorra rentada i es compactarà amb un corró compactador lleuger (1 
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Kg/cm de generatriu). Les unions i els marges irregulars s'han de fer retallant els pans 
d'herba. 
 
En cas d'irregularitats al terreny, s'han d'ajustar aportant sorra rentada a sota del pa 
d'herba, o bé allisant la superfície del llit de sembra. S'ha d'assegurar un bon contacte i 
evitar l'existència de bosses d'aire. 
 
Cal regar sempre al final de l'estesa. 
 
C.5. REG 
 
Convé fer ús d'espècies i varietats que consumeixen poca aigua i siguin molt resistents 
a l'aridesa extrema, donant entrada a les prats ornamentals a base de gespes més 
rústiques. 
 
C.6. PROTECCIÓ DE LES ÀREES DE GESPA 
 
Durant el temps que transcorre entre la sembra i la germinació de la gespa, o bé entre 
l'estesa i l'arrelament de les gespes pre - cultivades, s'han de protegir les àrees més 
accessibles a la circulació amb tancaments provisionals. 
 
C.7. PRIMERA SEGA 
 
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 4-6 cm d'acord amb la barreja 
d'espècies utilitzada, s'haurà d'efectuar la primera sega. Aquesta no ha de ser mai 
inferior a la meitat de la seva alçària, baixant progressivament (en dos cops, separats 
uns dos o tres dies) fins a arribar a l'alçària òptima de sega per a cada espècie (30 cm 
per a gespa típica de jardí ornamental). Les restes no s'han de deixar sobre la gespa. 
Tot seguit s'ha de fer una segona passada amb el corró compactador lleuger en sentit 
transversal a l'anterior passada i després regar. 
 
D. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 o ha de superfície real. 
 
 
N. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08S:1993 Sembres i gespes. 
 
 
4.1.7.3.  ALTRES PLANTACIONS. 
 
PLANTACIÓ D'ALTRES VEGETALS. 
 
A . ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Plantació d'espècies vegetals que inclou arbustos, enfiladisses, herbàcies perennes, 
plantes anuals , aquàtiques i crasses subministrades amb contenidor, amb l'arrel nua o 
amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica, segons tipus de planta i època de 
realització de la plantació. 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 
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Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per rebre l'espècie vegetal. 
 
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar. 
 
Plantació de l'espècie vegetal. 
 
Protecció de l'espècie vegetal plantada. 
 
B . CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA. 
 
ESCOSSELL DE REG. 
 
Consisteix en confeccionar un clot circular en superfície, amb centre en la planta en 
superfícies planes i en la part més alta en superfícies inclinades formant un " caballón" 
horitzontal d'uns 25 cm. d'alçada que permeti l'emmagatzemat d'aigua. 
 
El seu diàmetre serà proporcional a la planta 
 
ASPRATGE I ELEMENTS DE SUPORT. 
 
En el cas de plantes enfiladisses, aniran subjectes a un tutor per mantenir en posició 
vertical la vegetació acabada de plantar. Aquest hauran de penetrar en el terreny 1,5 
vegades la profunditat de l'arrel. Els punts de subjecció amb la planta seran un mínim 
de dos i estaran protegits amb algun material que protegeixi de la fricció amb les tijes. 
 
C. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
 
Tots els elements vegetals han de complir els requeriments especificats en la família 
NTJ 07 SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL que siguin aplicables en 
cada cas. Si un cop descarregades les plantes a l'obra, aquestes no es poden plantar 
el mateix dia, s'han de prendre les mesures d'arreplegadissa del material vegetal. 
 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o 
amb temperatures molt altes. 
 
OBERTURA I REBLERT DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ. 
 
 
 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 
cm. de profunditat, com a mínim, per sobre d'on s'han de dipositar les arrels. 
 
Un cop s'hi hagin ubicat les plantes, s'ha d'omplir el clot o la rasa amb terra adobada, 
compactant-les amb mitjans manuals i assegurat el contacte amb les arrels i la terra. 
S'han d'evitar les bosses d'aire provocades per una mala compactació. 
 
Es tindran en compte les següents especificacions referents a la qualitat dels diferents 
materials de reblert en relació amb el futur desenvolupament radicular. 
 
Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l'ús 
directe. 
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Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s'ha de 
barrejar amb terra fèrtil o similars i s'ha d'adobar. 
 
Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s'ha de substituir 
amb terra fèrtil. La terra excavada s'ha de portar al abocador. 
 
Si el material és heterogeni, en el sentit de la seva influència sobre el futur 
desenvolupament radicular durant l'excavació, s'ha d'intentar situar els diferents 
materials en llocs diversos, de tal forma que puguin ser recollits per separat i redirigits 
al fons, a la part mitjana o superior del forat de plantació, o en el cas més 
desfavorable, ser conduïts a l'abocador. 
 
SUBMINISTRAMENT. 
 
Subministrament amb pa de terra: 
 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer mal bé 
l'estructura interna del mateix. 
 
Subministrament amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica: 
 
Una vegada dins del forat de plantació s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, 
retirant aquest material. 
 
Subministrament en contenidor: 
 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. 
S'ha de recuperar o emmagatzemar l'envàs. 
 
Subministrament amb l'arrel nua: 
 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de 
col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, 
en especial les de major diàmetre. 
 
Les plantes dins els vehicles s'han de subministrar degudament immobilitzades i 
recobertes amb el material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, 
ferides, etc. 
 
OPERACIONS POST PLANTACIÓ. 
 
La poda postplantació s'ha de limitar al mínim necessari per eliminar les branques 
danyades. 
 
Sempre que sigui possible es farà escossell amb un diàmetre un 20% més gran que el 
del forat de plantació i uns 15 cm. de fondària. 
 
Immediatament després de plantar, s'ha de regar abundantment amb cabal suficient 
per mullar les arrels dins el pa de terra. 
 
D.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
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E.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
 
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.      
 
4.1.7.4. HIDROSEMBRES 
 
A.  ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
La hidrosembra és una tècnica de sembra que consisteix en la projecció sobre el 
terreny, mitjançant una màquina denominada hidrosembradora, d'una barreja de 
llavors, fixadors, fertilitzants, additius i aigua, sobre la qual, amb posterioritat o en una 
sola operació, s'estén una capa d'encoixinament. 
 
B. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
La hidrosembra s'ha de dur a terme preferentment a la fi de l'estiu - tardor o a la fi de 
l'hivern - primavera a les zones de clima mediterrani; a zones de clima sub alpí l'època 
preferent d'hidrosembra es redueix a la fi de l'estiu. Aquests períodes poden ser 
ampliats d'acord amb el climograma de la zona. Dintre d'aquests períodes s'han de 
tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a cada espècie utilitzada a la 
barreja. 
 
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació. 
 
L'aplicació de les especificacions d'hidrosembra es comprova visualment, en una àrea 
representativa, tant la cobertura prevista del terreny, l'homogeneïtat com la seva 
distribució. 
 
C. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
 
Tots els materials utilitzats en la hidrosembra han de complir els requisits especificats 
a l'apartat 3.2.2.4 MATERIALS PER A HIDROSEMBRES i 3.2.5.12 LLAVORS. (veure 
plec del capitol BR). 
 
C.1 APORTACIONS DE TERRA 
 
Això condueix a preveure les especificacions següents referents a l'aportació de terres 
als talussos: 
 
Aportar una capa de 10-20 cm. 
No aportar terra en pendents superiors a 3:2. 
Disposar d'algun tipus de suport per fixar l'aportació de terres. 
 
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per afavorir l'adherència dels 
materials projectats. 
 
C.2 MAQUINÀRIA 
 
La maquinària per fer hidrosembres és la hidrosembradora. Aquesta ha d'estar 
formada per: 
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Dipòsit de capacitats variables de 1.000 -10.000 l i en casos especials fins a 17.000 l. 
Motor. 
 
Bomba de pressió (tipus pistó, vis sens fi o centrífuga) de més de 35.000 l/h i de 5-10 
atmosferes. 
 
Torreta de comandament amb by-pass a l'exterior o a l'interior del dipòsit. 
 
Canó de sortida amb possibilitat de connectar una mànega flexible. El sistema de 
projecció ha de disposar de broquets que permetin regular-ne l'abast. 
 
La hidrosembradora pot o no necessitar ser carregada sobre un vehicle (camió, tren, 
vaixell, etc.) o ser arrossegada damunt d'un remolc per dur a terme l'execució de la 
hidrosembra. 
 
Per fer algunes hidrosembres cal disposar de la maquinària auxiliar següent: 
Un camió cisterna o grup de bombeig auxiliar per a l'aprovisionament d'aigua al dipòsit 
de la hidrosembradora. 
 
Un camió per al transport de les llavors, fixadors i de la resta dels materials per a la 
hidrosembra, en especial l'encoixinament. 
 
Dispositius auxiliars específics per al tractament pregerminatiu de les llavors.  
 
Aquestes especificacions han d'anar referides a les instruccions per a l'ús de les 
llavors. 
 
C.3 PREPARACIÓ DE LA BARREJA 
 
La barreja de llavors ha de ser dissenyada per a cada cas, d'acord amb l'anàlisi de la 
vegetació autòctona i local de la zona. 
 
A causa de les variacions en les condicions climàtiques i edàfiques, en distàncies 
relativament curtes, no és recomanable hidrosembrar llavors d'una sola espècie, sinó 
barreges capaces d'adaptar-se fàcilment a aquests canvis. Tampoc no és 
recomanable incloure un nombre elevat d'espècies en una mateixa barreja; un terme 
mitjà acceptable és de 6 espècies correctament elegides per a cada barreja utilitzada. 
 
La dosi de sembra orientativa de la barreja de llavors se situa entre 10-35 g/m2 i la 
quantitat recomanada que cal aplicar és de 2-5 llavors/cm2. La quantitat i la tipologia 
de les llavors de la barreja per a utilitzar està en relació amb la naturalesa del sòl i la 
seva preparació, altitud, exposició, pendent del terreny, així com amb l'època i el 
mètode de sembra. 
 
S'ha d'introduir l'aigua al dipòsit de la hidrosembradora fins a cobrir 1/2 part. A 
continuació s'hi incorpora l'encoixinament tot evitant la formació de grumolls a la 
superfície de la barreja. S'hi afegeix aigua fins a completar 3/4 parts de la barreja total 
prevista, i es mantenen en moviment les paletes de l'agitador. Simultàniament s'hi 
incorporen els fertilitzants, el fixador i els additius. S'hi afegeix aigua fins arribar a la 
quantitat de barreja prevista. Finalment s'hi afegeixen les llavors.  
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Des d'aquest moment, i fins que s'iniciï l'operació de sembra, no han de transcórrer 
més de 20 minuts. Aquest temps pot variar segons la previsió a curt termini de pluges, 
tot accelerant o no la inducció a la germinació de les llavors.  
 
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una 
barreja homogènia de tots els seus components. 
 
C.4 EXECUCIÓ DE LA HIDROSEMBRA 
 
Sempre abans de començar a sembrar s'ha d'accelerar el moviment de les paletes 
agitadores durant alguns minuts. 
 
La hidrosembradora s'ha de col·locar a prop de la base de la superfície que cal 
sembrar. Si no és possible l'accés fins a la base del talús, en cas de vents forts o 
d'altres circumstàncies que facin preveure una distribució imperfecta, cal executar la 
sembra per mitjà d'una o algunes mànegues flexibles connectades al canó, de forma 
que es pugui executar la hidrosembra des de la base del talús, de baix a dalt. 
 
El canó de la hidrosembradora s'ha de situar inclinat per sobre de l'horitzontal. 
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar evitant que el raig incideixi directament en la 
superfície, descrivint cercles o en zig-zag. La distància mitjana del punt de projecció a 
la superfície que cal tractar ha d'estar compresa entre 20 i 50 m i dependrà de la 
potència d'expulsió de la bomba. 
 
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 gr/m2 o més, la 
hidrosembra s'ha de fer en dues fases. La composició de la barreja a la hidrosembra 
en 2 fases consta de: 
 
1ª. Fase: Sembra: Aigua, barreja de llavors, encoixinament, fertilitzant, fixador, 
coadjuvants biològics i additius;  
 
2ª. Fase: Cobertura: Aigua, encoixinament i fixador. 
 
C.5 VERIFICACIONS DE CONTROL 
 
Per dur a terme un control de qualitat de la hidrosembra s'han de dur a terme les 
comprovacions següents: 
 
Controls qualitatius: 
 
Barreja de llavors utilitzada: Les etiquetes de certificació i les etiquetes de composició 
(espècies, varietats, percentatges de la barreja) impreses en els sacs han de ser 
recuperades a mesura que es vagin utilitzant els sacs. 
 
Fertilitzants i afins usats: Les principals indicacions impreses en els sacs (contingut en 
elements nutritius, forma d'aquests, etc.) s'han de tornar a copiar després de ser 
utilitzats una vegada per a cada material utilitzat. 
 
Fixador utilitzat: El nom del producte i la seva composició s'ha de torna a copiar de 
l'embalatge després de ser utilitzats una vegada per a cada material utilitzat. 
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Coadjuvants biològics i additius utilitzats: Els noms dels productes i la seva composició 
s'han de tornar a copiar de l'embalatge després de ser utilitzats una vegada per a cada 
material utilitzat. 
 
Control quantitatiu: 
 
S'ha de conèixer el pes o la mesura de cada embalatge dels materials que cal utilitzar 
en cada hidrosembra. Es compta el nombre de sacs utilitzats i es mesura o es calcula 
la superfície real, no la superfície agrària, que cal tractar per a cada barreja utilitzada, 
a fi de calcular la dosi mitjana projectada per unitat de superfície. 
 
D. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 o ha de superfície real. 
 
E. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08H:1996 Hidrosembres. 
MAPA, Reglament Tècnic de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras y 
modificaciones. (BOE de 15 de juliol de 1986). 
 
MAPA Real Decret 72/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines y 
modificaciones. (BOE de 6 de febrer de 1988). 
 
 
4.1.8. COL·LOCACIÓ DELS MATERIALS COMPLEMENTARIS 
 
A.  ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Conjunt de disposicions relatives a la posada en obra d'aspres, vents, protectors, 
reixes d'escossell, geotéxtils, jardineres i rètols. 
 
B. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
B.1 ASPRES, VENTS I PROTECTORS 
 
Els aspratges aniran clavats al terra del costat del tronc de l'arbre. Es clavaran per 
cops de massa i a una distància no menor de 20 cm.  
 
La unió amb el tronc serà flexible i l'abraçarà amb una tolerància de 10 cm respecte al 
tronc. 
 
Els vents es col·locaran en un mínim de tres unitats repartits a 120º. La unió amb el 
tronc serà amb anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou. L'anella es 
col·locarà en el últim terç superior del tronc. L'angle amb el terra  i dimensionat general 
del sistema de vents es determinarà per a cada arbre. Si els vents interfereixen el pas 
de vianants, hauran de complir les condicions d'accessibilitat  per tal de permetre un 
pas de 2,10 m per sota d'ells.  
 
Els vents que hagin d'estar col·locats més de 9 mesos, seran revisats cada hivern per 
tal d'ajustar el diàmetre de l'anella al diàmetre del tronc de l'arbre sense que 
l'estranguli.   
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Els protectors, sigui quin sigui el seu disseny, protegiran l'arbre en tot el seu perímetre, 
en una alçada  mínima de 60 cm i es separaran del tronc un mínim de 50 cm. 
 
En els arbres d'alineació amb escossell, els ancoratges del protector amb el paviment 
es realitzaran fora de l'escossell. 
 
Els protector que es col·loquin de manera provisional, com pot ser durant l'execució de 
les obres, protegiran l'arbre en una alçada mínima de 2 m.  
 
B.2  REIXES D'ESCOSSELLS 
 
La reixa col·locada s'enrasarà amb el paviment del perímetre de l'escossell  amb una 
tolerància de + - 5 mm.  
 
La separació mínima entre el perímetre de l'arbre i el diàmetre de la reixa que l'envolta 
serà de 10 cm. 
 
Seran desmuntables amb facilitat i si tenen alguna unió mecànica serà de material 
inoxidable. 
 
Independent de la forma que tinguin, tindran una superfície mínima d'1 m2 repartit al 
voltant del tronc de l'arbre. 
 
B.3 TUBS D'AIREACIO I GEOTÈXTILS                                                
 
Els tubs d'aireació es disposaran al voltant del sistema radicular de l'arbre en un 
número no menor de 4 unitats.  
 
El seu diàmetre interior mínim serà de 50 mm. La fondària màxima de col·locació de la 
boca inferior soterrada serà el centre del sistema radicular. La boca exterior sortirà un 
mínim de 5 cm respecte el nivell del terreny.  
 
Les làmines geotéxtils es disposaran entre les capes predeterminades en projecte i 
esteses de forma uniforme.   
 
El geotéxtil  es subministra en rotllos d'amplades diverses, per tant com més gran sigui 
la superfície a cobrir, més gran haurà de ser l'amplada per tal de reduir el número de 
solapatges. Els solapatges seran d'un mínim de 10 cm. 
 
B.4 JARDINERES 
 
En els llocs on sigui possible el pas de vianants es disposaran les jardineres seguint 
les disposicions del Codi d'Accessibilitat  en el seu apartat de Normes d'Accessibilitat 
Urbanística. 
 
En el cas de jardineres alineades es considerarà el fet de deixar un pas de 2 m per tal 
de facilitar el manteniment. 
 
B.5 RÈTOLS 
 
Independent del tipus de rètol, els seus textos i/o dibuixos tindran un tamany i color per 
tal de ser llegibles a una distància mínima de 3 m.  
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La disposició en alçada de la part escrita i/o dibuixada serà compresa entre 0,20 m. i 2 
m. respecte a la horitzontal del paviment. 
 
Tots els tipus de rètols es col·locaran fora dels parterres de zona verda. Qualsevol 
ubicació dins dels parterres serà consultada a Parcs i Jardins, Institut Municipal. 
 
 Els idiomes del texte seran consultats amb Parcs i Jardins i s'adaptaran al concepte 
del rètol. Sempre que es pugui s'escriurà també amb sistema Braille. 
 
C.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
 
C.1 ASPRES, VENTS,  PROTECTORS I REIXES D'ESCOSSELL. 
 
Durant l'execució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema 
radicular dels arbres. 
 
Els aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d'aglomerat. 
 
Els vents aniran fora de l'àrea del sistema radicular. Cal considerar el temps 
d'amortiment del formigó de l'ancoratge abans de tibar i fer entrar en càrrega els vents.  
 
Com a criteri general es netejarà qualsevol resta d'obra del voltant de l'arbre resultant 
de l'execució. 
 
C.2 TUBS D'AIREACIÓ I GEOTÈXTILS 
 
Els tubs d'aireació es col·locaran com s'ha descrit anteriorment procurant que no 
resultin aplastats i que la seva boca inferior resti tocant el sistema radicular. 
 
Pel que fa a les làmines geotéxtils cal evitar el seu trencament durant els moviments 
de terres així com garantir la seva continuïtat en tota la superfície a cobrir. 
 
Els retalls de material dels tubs o geotéxtils seran retirats de la zona de plantació. 
 
C.3 JARDINERES I RÈTOLS      
 
Les jardineres seran col·locades sense rebre cops ni qualsevol altra incidència que 
malmeti les seves característiques físiques.  
 
Els rètols es col·locaran tenint cura de restituir el paviment a les seves característiques 
originals. Es col·locaran orientats convenientment en funció de la posició de lectura. El 
seu ancoratge i construcció seran suficientment rígids per tal de mantenir la seva 
estabilitat davant d'incidències meteorològiques o actes vandàlics.    
 
D. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Aspratges, vents, protectors, reixes d'escossells i tubs d'aireació es mesuraran pel 
mateix nombre d'arbres als quals els hi ha sigut implantat. 
 
Els geotéxtils es mesuraran per m2. 
 
Les jardineres i els rètols es mesuraran per unitats de cada tipus. 
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E. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Codi d'Accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 
20/1991 de 25 de novembre en els seus apartats de Normes d'Accessibilitat  
Urbanística. 
 
Normes Tecnològiques de Jardineria en els seus apartats corresponents 
 
 
4.1.9. RECICLATGE DE RESIDUS 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Tractament dels residus obtinguts a partir de tots els treballs realitzats, a l'obra nova de 
jardineria. 
 
Contempla tant els residus orgànics(restes d'esporgues, segues, etc.), com els residus 
inorgànics(runes, els procedents de moviments de terres, metalls, i els que es generen 
de l'obra civil). 
 
B. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
 
L'empresa recollidora dels residus ha de presentar els tiquets corresponents de cada 
centre de tractament, on ha d'especificar el pes del material recollit. 
 
C. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'abocament de les deixalles generades s'ha de realitzar selectivament, depenent del 
residu de què es tracti. 
 
S'ha d'aplicar un tractament diferent segons el tipus de residu recollit: 
 
Residus orgànics: seran transformats en compost. 
 
Residus inorgànics: poden rebre diferents tractaments: 
 
Reciclatge: han de seguir aquest procediment tots els materials els quals siguin 
reciclable (metall, plàstic, tetrabrik, vidre, paper i cartó). 
 
En el cas de moviments de terres, les quals per les seves característiques es puguin 
tornar a utilitzar, s'aprofitaran a la mateixa obra, respectant les profunditats de 
moviments de terra per enfonsar materials, i consultant prèviament a la direcció 
facultativa per poder admetre-ho. O s'emmagatzemaran per donar-les alguna posterior 
utilitat. 
 
Incineració: tots els materials als que no es puguin aplicar els tractaments de 
compostatge o de reciclatge., 
 
Abocament: materials com runa, terres no aprofitables, residus procedents de l'obra 
civil(pintures, asfalts, etc), residus vegetals infectats de malalties no tractables. 
 
D. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Els residus transportats als diferents centres de tractaments(planta de compostatge, 
incineradora, unitat de reciclatge, abocador) es mesuren en Tm.. 
 
E. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus(DOGC nº 1776 de 28/7/93). 
 
Decret 115/1994 de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya.(DOGC nº 1904 de 3/6/1994). 
 
Decret 158/1994 de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 
de novembre procediments reglamentaris que afecten les matèries en que intervé el  
Departament de Medi Ambient.(DOGC nº 1920 de 13/7/1994). 
 
Resolució de 16 d'octubre de 1995, per la qual es fa públic l'Acord del Govern 
d'aprovació del Programa general de residus de Catalunya.(DOGC nº 2124 de 
6/11/1995). 
 
Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya.(DOGC nº 2166 de 9/2/1996). 
 
Resolució de 16 de juliol de 1996, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació dels 
programes d'actuació adoptats pel Consell de direcció de la Junta de Residus.(DOGC  
nº 2238 de 2/8/1996). 
 
Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats.(DOGC nº 2307 de 13/1/1997). 
 
 
 
4.2 TREBALLS POST- EXECUCIÓ FINS LLIURAMENT DEFINITIU. 
 
4.2.1. PRESCRIPCIONS GENERALS. 
 
Durant el període de garantia o el que s'estableix entre la recepció provisional   i 
definitiva es realitzaran totes les operacions de manteniment que requereix per que la 
zona ajardinada es mantingui en perfecte estat i aquestes seran les següents. 
 
ARBRAT. 
 
S'efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament 
equilibrat i evitar l'estrès hídric. 
 
En la freqüència que sigui necessari es reposaran les olles a fi i efecte de que en el 
procés d'irrigació obtindré la màxima capacitat d'aigua. 
Es realitzaran els tractament de poda necessaris per a anar mantenir una estructura 
equilibrada. 
 
S'efectuarà un adobament químic amb adobs alliberació lenta (9 mesos). 
Tractament fitosanitari els necessaris segons les especificacions en el apartat 4.2.2. 
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En el període o estació corresponent s'efectuaran les reposicions de les falles segons 
les clàusules del Plec de Condicions Tècniques 
 
S'eliminarà les herbes dels escossells i l'entrecavat dels mateixos. 
 
L'entutorat estarà en perfectes condicions durant el període de garantia per assolir la 
seva funció. 
 
ARBUSTOS 
 
S'efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament 
equilibrat i evitar l'estrès hídric. 
 
En la freqüència que sigui necessària és reposaran les clotes a fi i efecte de que en el 
procés d'irrigació obtenir la màxima capacitat d'aigua. Aquests treballs s'efectuaran en 
els unitats i masses arbustives no ubicades en la coberta de gespa. 
 
S'efectuarà un adobament químic amb adobs d'alliberació lenta (9 mesos). 
S'efectuarà la reposició de falles que es produeixin durant el període de garantia 
acomplint les clàusules del Ple de Condicions Tècniques. 
 
Es procedirà a l'entrecavat d'un mínim de quatre actuacions en les plantacions que 
configuren una massa o conjunt. 
 
Quant siguin elements aïllats s'entrecaven les olles i s'eliminaran les herbes. 
 
Els elements aïllats en zona de coberta de gespa s'extraurà les gespa de la base. 
 
PLANTA VIVAÇ. 
 
S'entrecavaran amb les freqüències necessària a fi d'evitar l'aflorament de males 
herbes i obtenir un desenvolupament vegetatiu òptim. 
 
S'adobaran una vegada en l'època adient amb adob d'alliberament lent (9 mesos). 
 
Es realitzarà els regs necessaris i profunds per a evitar l'estrès hídric i obtenir un 
desenvolupament equilibrat. En cas de regs programats s'efectuaran a la matinada. 
 
Tractaments fitosanitari necessaris segons les especificacions en l'apartat 4.2.2. 
 
Es reposaren totes les falles que es produeixin durant el període de garantia i 
aquestes s'efectuaran segons les especificacions del Plec de Condicions Tècniques. 
 
GESPES. 
 
Les segues es realitzaren amb les freqüències necessàries per assolir una coberta 
homogènia. 
 
Durant el període de garantia es resembraran les zones on la germinació no obtingui la 
densitat idònia segons les especificacions del Plec de Condicions Tècniques. 
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S'efectuaran els regs segons l'estació amb les freqüències necessàries per obtenir un 
creixement regular. En el cas de regs programats es realitzaren de matinada i en els 
regs manuals a 1ª hora del matí. 
 
S'adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d'alliberació lenta (6 mesos) a la 
primavera i tardor. 
 
Es procedirà a l'eliminació de males herbes en les freqüències que sigui necessari. 
S'efectuarà l'escarificat de tota la superfície a partir dels 6 mesos de la seva 
implantació. 
 
Els tractaments fitosanitari necessaris segons les especificacions del apartat  
 
RESIDUS 
 
Es procedirà a la recollida de residus, tal i com s'esmenta a l'apartat 4.1.9. A més de la 
recollida de nous tipus de residus que es puguin generar, tal i com seria el cas de les 
deixalles urbanes. El tractament per a aquestes restes seria el mateix que el referit a 
l'apartat de Reciclatge de Residus. 
 
 
4.2.2. TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Condicions que s'han de complir per a una correcte realització de tractaments 
fitosanitaris. 
 
B. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
Les aplicacions s'han de fer amb una complerta distribució de la barreja del producte, 
en tota la massa vegetal tractada. 
 
En el cas de tractar amb fungicides s'han de realitzar dos tractaments com a mínim, 
fins la complerta eliminació de la malaltia. 
 
S'ha de valorar el nº de tractaments contra una determinada plaga o malaltia, de tal 
manera que en alguns casos caldrà eliminar l'espècie vegetal. Per una part perquè pot 
constituir un foc d'infecció per a la resta de plantes, i per altra part per qüestions de 
rentabilitat econòmica. 
 
En el cas de realitzar aplicacions a gespes, s'ha de respectar els terminis de seguretat 
dels productes. Per tal fi s'ha d'indicar al ciutadà de la fumigació feta. 
 
Després de la realització d'un tactament no s'ha de regar la zona fumigada. Excepte 
en l'aplicació de productes granulats i/o en el cas de plagues que es situïn per sota del 
nivell del sòl. 
 
L'empresa fumigadora ha de fer arribar un document on s'especifiqui els productes 
fitosanitaris utilitzats en cada espècie vegetal tractada, les dosis de tractament, i els 
terminis de seguretat. 
 
S'indicarà en cada tractament, el període de temps que ha de transcórrer, per  
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observar si l'aplicació realitzada ha sigut efectiva. 
 
C. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
C.1. Selecció el mètode de control 
 
S'ha d'efectuar una identificació de la plaga o malaltia causant del dany. En el cas del 
seu desconeixement "in situ", s'ha de fer arribar una mostra a l'entitat corresponent, 
per a l'obtenció d'un diagnòstic correcte. 
 
Atenent a l'agent causant del problema,. s'ha d'estudiar el mètode més apropiat de 
control. Per a l'elecció del mateix s'ha de tenir en compte el que sigui menys perjudicial 
per al medi ambient. per aquest motiu primer s'estudiarà el mètode de control 
cultural(eliminació de parts afectades, restricció de regs en els casos de problemes 
amb fongs, etc.). En segon lloc el mètode de control biològic, i com a últim el mètode 
de control químic. 
 
Els tractaments fitosanitaris preventius es podran realitzar en un marge de temps molt 
més ample, que els curatius. Els quals només s'aplicaran en el moment que es detecti 
una població suficient d'individus o aparegui els primers símptomes d'una malaltia. 
 
C. 2. Control QUÍMIC 
 
C.2.1. Elecció del producte fitosanitari 
 
Tots els productes utilitzats han de complir les característiques reflexades a l'apartat 
3.2.3 (veure plec del capitol BR). 
 
C.2.2. Moment de la realització del tractament 
 
Fongs: Hi ha determinades espècies vegetals que són molt propenses a l'atac de certs 
fongs. Per aquest motiu és recomanable la realització de tractaments preventius. 
Aquest tipus d'aplicacions s'han d'efectuar en el moment adequat. Es a dir, quan es 
reuneixen les condicions favorables per la proliferació del fong. 
 
Quan s'observin els primers atacs, serà el millor moment per combatre'l, ja què en 
aquesta fase és més sensible. En aquest cas s'ha de tractar amb productes curatius. 
 
Plagues: Davant de l'atac d'una plaga, s'estudiarà el grau d'infecció que hi existeixi, 
per poder trobar el moment precís per a la realització d'una aplicació. Es a dir, algunes 
plagues és necessari combatre-les ràpidament, però també és cert que altres és 
possible que es puguin controlar sota l'efecte de la fauna útil. 
 
Herbicides: Al començament de la primavera i la tardor, és l'època més favorable per 
al tractament de les males herbes. No obstant això depèn de l'espècie que s'hagi de 
controlar, i del moment de desenvolupament en què es vulgui eliminar. 
 
Totes les plantes adventicies és convenient tractar-les abans de que fructifiquen i 
disseminen les llavors. 
 
C.2.3. Requisits que ha de complir el personal aplicador 
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Segons l'ordre del DARP del 4 de març 97, a partir de l'any 97, tot el personal 
aplicador de productes fitosanitris i responsables, han d'aprovar un curs de nivell bàsic 
per als primers, i un curs de nivell qualificat per als segons. 
 
En el moment en què es comenci la manipulació amb un producte fitosanitari, el 
personal ha de portar la roba i el material de protecció que correspongui per aquest 
tipus de feina(caretes, guants, botes, impermeable, etc.). 
 
C.2.4. Maquinària d'aplicació 
 
Per l'elecció de la maquinaria s'ha de tenir en compte les característiques del producte 
fitosanitari. Es a dir, en el cas de què s'hagin d'aplicar de forma sòlida, s'utilitzaran 
empolsadores. I si s'ha de tractar en estat líquid, s'aplicarà amb polvoritzadores. 
 
El tipus d'empolsadores i de polvoritzadores a utilitzar variarà depenen de l'espècie 
vegetal a tracta, de la superfície afectada, de les característiques de la zona, del temps 
d'aplicació, de la freqüència d'aplicació, i sobretot de les molèsties que pugui ocasionar 
al ciutadà. Ja què molts tractaments s'han d'efectuar a la via pública. 
 
El manteniment de la maquinaria de fumigació es primordial per a una correcte 
aplicació, sobretot els broquets en el cas de polvoritzadors, degut a què podrien fer 
varia la forma i la uniformitat de les gotes. 
 
Per a poder aplicar les dosis apropiades la maquinaria ha estar degudament regulada. 
Aquest control s'ha de realitzar periòdicament. 
 
Tot el material destinat a aplicacions de tractaments ha de tenir aquest únic ús. En el 
cas de la utilització d'herbicides, s'aplicaran amb una maquinaria destinada només per 
aquesta classe de producte. 
 
El tipus de broquet a utilitzar variarà depenent del producte que s'hagi d'aplicar. Així en 
el cas dels fungicides es recomana els broquets que produeixin gotes fines i amb 
pressió entre 5-10 bars. Els insecticides com són productes més problemàtics, les 
gotes no han de ser excessivament fines, i la pressió ha de variar entre 2-3 bars.  
 
Els herbicides segons la seva forma d'acció es recomana: 
 
Herbicides de contacte: polvorització que proporcioni bona coberta. Pressió 3-5 bars. 
Sistèmics: polvorització gota media. Pressió 2 bars. 
Herbicides radiculars: polvorització gota gruixuda. pressió 2 bars. 
 
Quan s'ha d'aplicar herbicides en zones properes on hi hagi vegetació, s'instal·larà una 
campana protectora, i s'utilitzarà una pressió baixa. 
 
C.2. 5. Preparació del tractament 
 
S'han d'eliminar totes les parts de les plantes que estiguin seriament afectades per 
l'agent causant, i que amb el tractament no milloraran el seu estat . 
 
Abans d'aplicar el producte el personal ha de seguir les recomanacions inscrites en 
l'etiqueta. 
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El fumigador ha d'anar preparat amb el material de seguretat, tal i com s'esmenta a 
l'apartat C.2.2. 
 
No s'ha de fumar, ni beure, ni menjar durant la manipulació de productes fitosanitaris. 
 
C.2.6. Realització del tractament 
 
Els tractaments fitosanitaris no s'han d'efectuar davant de les següents condicions 
climàtiques: 
 
En moments de calor i fred excessius. Per això els millors moments són a primera hora 
del matí i al capvespre. 
 
Quan faci un fort vent. En el cas de què hi hagi una lleugera brisa sempre es tractarà 
d'esquena per evitar que el producte caigui sobre el fumigador. 
 
Si plou, o fa una humitat excessiva. Tampoc en el cas de què hi hagi prevenció de què 
pugui ocórrer aquesta situació. 
 
Les aplicacions s'han d'efectuar sense presència de ciutadans. El millor moment és al 
capvespre, tal i com s'esmentava anteriorment. Es restringirà el pas a la zona on 
s'estigui desenvolupant aquesta feina, fins el temps que el producte s'hagi secat en la 
superfície del vegetal.  
 
Els tractaments amb productes fitosanitaris de contacte s'han d'aplicar a tota la 
superfície vegetal. En canvi els que siguin sistèmics, s'han de realitzar amb un volum 
d'aigua adequat, per a què la superfície del sòl quedi suficientment mullada. 
 
Si en algun cas s'ha de preparar una barreja de productes fitosanitaris, es mirarà amb 
deteniment la incompatibilitat entre matèries actives. Abans de l'aplicació definitiva, es 
realitzarà una prova. 
 
Quan s'hagi de fer un canvi de producte, el qual sigui incompatible amb el producte del 
tractament anterior, es rentarà tot el material utilitzat en l'aplicació(dipòsit, mànegues, 
polvoritzadors, eines de preparació, etc.). 
 
C.2.7. Després del tractament 
 
Una vegada finalitzat el tractament s'ha de netejar tot el material, el qual hagi sigut 
utilitzat en la preparació i aplicació del producte. 
 
Les aigües procedents de la neteja es llançaran directament a la claveguera, mai en 
zones on es pugui contaminar cursos d'aigua. 
 
El personal aplicador ha de conèixer les normes a seguir en cas d'intoxicació. 
 
Tots els envasos buits dels productes fitosanitaris, s'han d'eliminar tal i com dicta la 
legislació, per aquest tipus de residus. 
 
D. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Segons l'espècie vegetal es contemplarà diferents unitats d'amidament: 
Gespa: es valoraran els tractaments per superfície. En m2. 
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Plantes i arbusts de poc port: igual que en el cas de la gespa. 
Arbrat: per unitats. 
 
E. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Legislació Estatal 
 
Ordre del M.A. de 8/10/73 regulant l'ús d'herbicides hormonals (BOE 17/10/73). 
 
Ordre 9/12/75 que reglamenta l'ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la 
fauna silvestre(BOE 19/12/75). 
 
Ordre de la Presidència del govern de 29/9/76 per la qual es regula la Fabricació, el 
Comerç, i l'Us dels productes fitosanitaris (BOE 11/10/76). 
 
Ordre del M.A. de 26/5/79 sobre utilització de productes fitosanitaris (BOE 8/6/79). 
 
Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, per qual s'aprova la Reglamentació 
Tècnico-Sanitària per a la Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 
24/1/84). 
 
Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació 
Tècnico-Sanitària per a la Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides ja 
registrats (BOE 31/12/85). 
 
Ordre del M.A.P.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de la Comercialització i 
Utilització de productes fitosanitaris que continguin certes substàncies actives, en 
aplicació de les Directives 79/117 CEE del Consell de la Comissió de les Comunitats 
Europees (BOE 1/3/86). 
 
Ordre del M.A.P.A. d'11 de març de 1.987 per la qual es fixen els límits màxims de 
residus de plaguicides en productes vegetals (BOE 21/3/87). 
 
Ordre del M.A.P.A. de 7 de setembre de 1989 sobre prohibició de comercialització i 
Utilització de productes fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en 
aplicació de la Directiva 79/117/CEE del Consell de les Comunitats Europees i les 
seves posteriors modificacions. 
 
Ordre del M.A.P.A. de 7 d'octubre de 1989, de prohibició de Comercialització i 
Utilització de productes fitosanitaris que contenen certs ingredients actius (BOE 
13/9/89). 
 
Ordre del M.A.P.A. de 20 de juliol de 1990, per la qual s'implanta el Programa Nacional 
de Vigilància de Residus de productes fitosanitaris en origen (BOE 25/7/90). 
 
Ordre del M.A.P.A. d'1 de febrer de 1991 sobre prohibició de la Comercialització i 
Utilització de certs productes fitosanitaris (BOE 12/2/91). 
 
Reial Decret 162/1991 de 8 de febrer de 1991, per la qual es modifica la 
Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la Fabricació, Comercialització, i Utilització dels 
plaguicides (BOE 15/2/91). 
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Ordre del M.A.P.A. de 8 de març de 1994 on s'estableix la normativa reguladora de 
l'homologació de cursos de capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides 
(BOE 15/3/94). 
 
Reial Decret 443/1994 d'11 de març, pel que es modifica la Reglamentació Tècnico-
Sanitària per la Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 30/9/94). 
 
Legislació de la Generalitat de Catalunya 
 
Ordre del DARP de 20 de maig de 1985, per la qual el Registre Oficial de Productors i 
Distribuïdors de Productes i Material Fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial 
d'Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 de 14/6/85). 
 
Ordre del DARP de 30 de setembre de 1988, per la qual es regula el funcionament del 
Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88). 
 
Ordre del DARP de 3 novembre de 1989, per la qual es prorroga el termini perquè les 
persones o empreses actualment inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i 
Serveis Plaguicides actualitzin la seva inscripció segons el que disposa l'Ordre de 30 
de setembre de 1988 del Departament d'Agricultura, ramaderia i Pesca (DOGC nº 
1225 de 29/11/1989). 
 
Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 
Ordre del DARP de 4 de març de 1997, per la qual es regula la formació del personal 
de les empreses d'aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de la seva 
venda (DOGC 2353 18/3/97). 
 
Decret 149/1997, modifica la regulació del Registre Oficial d'Establiments i Serveis 
Plaguicides, repartint-se la seva gestió entre el DARP i el Departament de Sanitat i 
Seguretat Social (DOGC 23/6/97). 
 
UNE 68082: 1989 Polvorizadores agrícoles. Guia per a la seva preparació, utilització, 
manteniment i seguretat d'utilització. 
 
 
5. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE CONTROL D'OBRA I 
SEGURETAT 
 
5.1. REPLANTEIG GENERAL 
 
Es realitzarà el replanteig previ consistent en passar al terreny les dades bàsiques de 
la documentació tècnica, fixant les zones de pas, acopis, excavacions, reblerts i altres 
dades precises per tal de poder executar un replanteig definitiu. 
 
La Direcció Facultativa facilitarà al contractista la documentació corresponent als 
serveis que afecten la zona d'obra. 
 
El replanteig definitiu es realitzarà en les vegades precises que la marxa de l'obra ho 
requereixi. Un cop realitzades les instal·lacions prèvies d'obra com son vallat , rètol i 
caseta d'obres, i realitzades les feines fixades en el replanteig previ, es procedirà a 
realitzar un replanteig general de l'obra per tal de verificar les dades fixades en el 
projecte executiu. 
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En aquest replanteig general es fixaran les línies de referència planimétrica i el punt de 
referència altimétrica, els quals serviran de base per a la resta de replanteig parcials 
definitius que calgui realitzar. 
 
Tots aquests treballs es realitzaran amb presència del contractista i aquest resta 
obligat a disposar els mitjans precisos per executar-los així com a conservar durant el 
transcurs de l'obra el punt de referència altimétrica i les línies de referència 
planimétrica. 
 
Del resultat final del replanteig general s'aixecarà l'acta de replanteig on es farà 
constar  si es pot iniciar l'obra. 
 
El constructor disposarà d'un termini de set dies, a contar des de la data de l'acta de 
replanteig, per tal de formular observacions o reclamacions que consideri oportunes. 
 
El contractista necessitarà disposar de l'acta de replanteig degudament autoritzada per 
la Direcció Facultativa per tal de procedir a l'execució material de l'obra. 
 
 
5. 2. DIRECCIÓ D'OBRA. 
 
L'adjudicatari executarà l'obra sota la direcció d'un tècnic facultatiu amb capacitat  
tècnica i legal, la designació del qual comunicarà a Parcs i Jardins Institut Municipal 
per escrit abans d'iniciar l'obra. 
 
 La inspecció facultativa correspon al tècnic amb titulació professional adequada i 
suficient que en qualsevol moment determini l'Institut. 
  
La inspecció general de l'obra tindrà lliure accés a la mateixa en qualsevol moment, 
per a les comprovacions que cregui procedents, i així mateix podrà reclamar la 
presentació de documents justificatius del compliment de les obligacions contractual i 
factura de subministrament de plantes acopiades a l'obra o incorporades a la plantació, 
a l'efecte de verificar les seves qualitats i característiques. 
 
La inspecció facultativa, a més de tenir les atribucions de la inspecció general, tindrà 
especialment les següents: 
 
Facilitar a la Direcció Facultativa i al personal de l'adjudicatari la interpretació del 
projecte executiu d'obra i la seva execució. 
 
Verificar l'execució dels treballs, compliment de les condicions del contracte, 
desenvolupament del mateix respecte al projecte, sistemes generals de treball, etapes 
i durades de les activitats del programa d'execució, personal que treballa i 
competència tècnica i pràctica del mateix, rebutjant el que no correspongui a la 
capacitat del seu ofici. 
 
Comprovar els acopis de planta i arbrat, les seves característiques, estat i adequació 
al curs de les obres, determinar les verificacions i/o anàlisis procedents i rebutjar les 
inadequades o deficients. 
 
Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o aplaçament parcial 
de l'obra per termini no superior a  vuit dies o proposar un termini major quan ho 
aconsellin les circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o verd 
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de la Ciutat, naturalesa de partides d'obra diferents a les de projecte o circumstàncies 
meteorològiques.     
 
Disposar de les mesures de Seguretat i Salut en obres on no calgui un Coordinador. 
 
Comprovar les diferents fases del replanteig d'obra. 
 
Verificar la qualitat de les espècies vegetals, de la seva plantació i d'altres materials 
precisos per executar l'obra. 
 
Establir els terminis parcials d'execució d'obra quan no estiguin definits en el projecte. 
 
Assumir sota la seva responsabilitat en cas d'urgència o gravetat, la direcció 
immediata de determinats treballs en curs, fet pel qual el contractista haurà de posar a 
la seva disposició el personal, equips i material d'obra. 
 
Acreditar al contractista les obres realitzades conforme als documents del contracte. 
 
Participar a les recepcions provisionals i definitives, i redactar la liquidació d'obra 
conforme a les normes establertes. 
 
El contractista està obligat a prestar la col·laboració a la inspecció facultativa per tal de 
desenvolupar les funcions a aquest encomanades. 
 
 
5.3. SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL 
 
Cal destacar la actual Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs 
Laborals, on s'adapta al dret espanyol la Directiva 89/391/CEC relativa a l'aplicació de 
mesures per promoure la millora de la seguretat i la salut dels treballadors, alhora que 
incorpora, parcialment disposicions d'altres directives. 
 
L'objectiu d'aquesta Llei i d'aquest plec, és promoure la seguretat i salut dels 
treballadors mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats 
necessàries per a la prevenció dels riscs derivats del treball. 
 
Mitjançant el R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre, es procedeix a la transposició al dret 
espanyol de la Directiva 92/57/CEE en relació a les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en les obres de construcció temporals o mòbils. Aquesta norma també s'ocupa 
de les obligacions del promotor, del contractista i del subcontractista i dels treballadors 
autònoms. 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
En totes les obres de jardineria serà requisit indispensable: 
 
Pla o Plans de Seguretat i Salut en el Treball, sota responsabilitat del contractista. 
 
Llibre d'incidències, facilitat pel Coordinador en la FASE D'EXECUCIÓ, o en el seu cas 
al que pertany la Direcció facultativa de l'obra . 
 
Aprovació del Pla o Plans, abans de l'inici de l'obra per part del Coordinador en FASE 
D'EXECUCIÓ o Direcció facultativa . 
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El Llibre d'incidències estarà a l'obra, en poder del Coordinador  en la FASE 
D'EXECUCIÓ o de la Direcció facultativa. Les anotacions s'enviaran a la Inspecció de 
treball i Seguretat Social pel Coordinador en FASE D'EXECUCIÓ o la Direcció 
facultativa i sols s'anotaran els temes relacionats amb el control i seguiment del Pla o 
Plans de Seguretat i Salut. 
 
El contingut del Pla s'identificarà com un instrument bàsic d'ordenació de les activitats 
d'avaluació de riscs i planificació de l'activitat preventiva especificat en el Reglament 
dels Serveis de Prevenció. 
 
Els Serveis de Prevenció participaran també en la FASE D'EXECUCIÓ de l'obra, 
recolzant les tasques del Coordinador  
 
En OBRES DE JARDINERIA de menys de 75 milions / menys de 30 dies de duració / 
que utilitzin a menys de 20 treballadors / menys de 50 dies de treball: 
 
DOCUMENT BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT redactat pel Coordinador o Serveis de 
Prevenció, directament o sota la seva responsabilitat. 
 
Es diferenciarà de l'Estudi de Seguretat i Salut, en el fet de que manca el pressupost i 
el Plec de condicions. 
 
Aquest Documenta bàsic de Seguretat i Salut, ha de tenir-se en compte pel projectista 
al prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar el treball. 
Aquest contingut en la Memòria es pot identificar com instrument i base de l'avaluació 
de riscs. 
 
En OBRES DE JARDINERIA de més de 75 milions / més de 30 dies de duració / que 
utilitzin a més de 20 treballadors / més de 50 dies de treball: 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, redactat pel Coordinador en FASE DE  
PROJECTE, directament o sota la seva responsabilitat. 
 
Serà encarregat pel PROMOTOR. 
 
L'estudi contemplarà com a mínim: memòria descriptiva plec de condicions particulars, 
plànols, mesures i pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstos per a la 
seva aplicació, execució i desenvolupament. 
 
L'estudi s'ha de tenir en compte per part del projectista, en les fases de concepció, 
elaboració del   projecte de l'obra de jardineria, pressa de decisions tècniques, 
constructives, d'organització i durada de  l'obra. 
 
Aquest contingut en la Memòria es pot identificar com instrument i base de l'avaluació 
de riscs. 
 
El pressupost de seguretat és un capítol més del pressupost general de l'obra. 
 
B. PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA) (Avaluació inicial) 
 
La Llei abans esmentada, és la norma legal per la que es determina el cos bàsic de 
garanties i responsabilitats precises per establir un adequat nivell de protecció de la 
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salut dels treballadors front als riscs derivats de les condicions de treball, tot això 
sense perjudici del compliment de les obligacions específiques que s'estableixen per a 
fabricants, importadors i subministradors, i dels drets i les obligacions que poden 
derivar-se per als treballadors autònoms.  
 
L'acció preventiva haurà de desenvolupar-se d'acord amb els següents principis 
generals: 
 
Evitar els riscs 
Avaluar els riscs que no es poden evitar. 
Combatre els riscs en el seu origen. 
Adaptar la feina a la persona. 
Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
Planificar la prevenció. 
Avantposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals. 
Facilitar les degudes instruccions als treballadors. 
Formació dels treballadors. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 
 
El presentarà el promotor 
L'aprovarà el Coordinador en fase d'execució. 
Un dels documents a aportar serà l'avaluació inicial de riscs. 
El seguiment del Pla es farà mitjançant el Coordinador i els Serveis de Prevenció. 
         
FASE DEL PROJECTE 
 
El Coordinador serà obligatori quan hagi més d'un Projectista. Aquest serà designar 
pel Promotor. 
 
Redactarà o farà redactar l'estudi de seguretat i salut o el document bàsic de seguretat 
i salut. 
 
FASE D'EXECUCIÓ 
 
El Coordinador serà obligatori quan intervingui més d'una empresa, una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. Aquest serà designar pel 
promotor. 
 
També serà el dipositari del Llibre d'Incidències i l'encarregat de remetre les 
anotacions a la Inspecció de Treball. 
 
Així mateix, organitzarà la coordinació de les activitats empresarials prevista en l'article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.  
 
Coordinarà les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball i serà el responsable d'evitar l'accés a l'obra de persones no autoritzades.  
 
C. OBLIGACIONS DELS FABRICANTS, IMPORTADORS I SUBMINISTRADORS. 
 
Els fabricants, els importadors i els subministradors de maquinària, equips, productes i 
estris de treball estan obligats a assegurar que aquests no constitueixin una font de 
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perill per als treballadors, sempre que estiguin instal·lats i siguin utilitzats amb les 
condicions, la forma i amb les finalitats que s'han recomanat. 
 
Els fabricants, els importadors i els subministradors de productes i substàncies 
químiques que s'utilitzin en la feina estan obligats a envasar-los i etiquetar-los de 
manera que se'n permeti la conservació i la manipulació en condicions de seguretat, i 
se n'identifiqui clarament ell contingut i els riscs per a la seguretat i la salut dels 
treballadors que comporti el seu emmagatzematge o la seva utilització. 
 
Els subjectes esmentats anteriorment ha de subministrar la informació que indiqui la 
manera correcta d'utilització, les mesures preventives addicionals a prendre i els riscs 
laborals que comportin l'ús normal com la manipulació o utilització inadequades. 
 
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats, per la seva pròpia 
seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres persones a qui pot afectar la seva 
activitat professional.  
 
Aquest deure inclou:   
 
La utilització adequada de les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips 
de transport i qualsevol altre mitjà amb el que duguin a terme la seva activitat. 
 
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents. 
 
Informar immediatament de qualsevol situació que pugui implicar un risc per a la salut i 
la seguretat  dels treballadors. 
 
* L'incompliment d'aquestes obligacions té consideració d'incompliment laboral als 
efectes de l'article 58.1 de l'Estatut dels treballadors. 
 
D. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA: 
 
* Veure punt 4.1.5.1 i 4.1.5.2 de proteccions individuals i col·lectives. 
 
E. CONDICIONS D'ACTIVITATS EMPRESARIALS. 
 
Quan en un mateixa obra o jardí es desenvolupin activitats de dues o més empreses, 
aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscs 
laborals i normativa laboral vigent (veure punt 3.3 del plec del capitol BR). 
 
L'Institut informarà i donarà les instruccions adients als empresaris que desenvolupin la 
seva activitat en l'obra o jardí, en relació als riscs existents, així com de les mesures de 
protecció i prevenció i de les mesures d'emergència. 
 
Aquests dos punts seran d'aplicació als treballadors autònoms que desenvolupin 
l'activitat laboral en aquesta obra o jardí. 
 
L'Institut efectuarà una avaluació inicial dels riscs per tal de planificar l'acció preventiva 
de l'empresa/es, tenint en compte: 
 
La naturalesa de l'activitat. 
L'exposició a riscs especials. 
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L'elecció dels equips de treballs. 
 
Aquesta avaluació o inspecció, s'actualitzarà quan les condicions de treball canviïn i es 
revisarà si s'han produït danys per a la salut dels treballadors. 
 
Si el resultat de l'avaluació ho fes necessari, l'Institut realitzarà: controls periòdics de 
les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors per detectar situacions 
potencialment perilloses. Com a conseqüència dels controls periòdics, quan es detecti 
una inadeqüació, l'Institut modificarà les activitats de prevenció. També quan 
apareguin indicis de que les mesures de prevenció són insuficients l'Institut realitzarà 
una investigació, per detectar-ne les causes. 
 
Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d'obres o serveis 
corresponents a la pròpia activitat i que es duguin a terme en l'obra o jardí, han de 
vigilar que aquests contractistes i subcontractistes compleixen la normativa de 
prevenció de riscs laborals. * Comprovar que els esmentats contractistes estiguin al 
corrent em el pagament de les quotes de la Seguretat Social. 
 
* L'article 20 c de la Llei de Contractes de les administracions públiques diu " en cap 
cas podran contractar amb l'administració les persones en qui concorreren alguna de 
les circumstàncies següents... d) Haver estat condemnat per sentencia firme per 
delictes contra la seguretat i higiene en el treball o per delicte contra la llibertat i la 
seguretat en el treball...". 
 
F. INFRACCIONS ADMINISTRATIVES 
 
Cal recordar que són infraccions administratives, les omissions o infraccions dels 
empresaris que incompleixin les normes legals, reglamentàries i les clàusules 
normatives dels convenis col·lectius en matèria de seguretat i salut subjectes a 
responsabilitat d'acord amb la Llei abans esmentada. Les infraccions es qualifiquen 
en: Lleus, greus i molt greus. es poden i imposar en els graus de mínim, mitjà i màxim, 
segons criteris de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 
 
Les limitacions de la facultat de contractar amb l'administració per la comissió de 
delictes o per infraccions administratives molt greus en matèria de seguretat i salut en 
el treball es regiran pel que estableix la Llei 13/1995, de 18 de maig de contractes de 
les administracions públiques. 
 
G. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NORMATIVA GENERAL 
 
Constitució espanyola: 
 
Art. 40.2 "Els poders públics fomentaran també una política que garanteixi la formació i 
la readaptació professional; vetllaran per la seguretat i la higiene en el treball i 
garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les 
vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats. 
Art. 43.1 "Es reconeix el dret a la protecció de la salut". 
 
Codi Penal (nou) 
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Art. 316 "Els que amb infracció de les normes de prevenció de riscs laborals i estant 
legalment obligats, no facilitin els mitjans necessaris per a que els treballadors 
desenvolupin la seva activitat de seguretat i higiene adients, de manera que posin així 
en perill la seva vida, salut o integritat física, seran castigats amb les penes de presó 
de sis a tres anys i multa de sis a dotze mesos" i l'art. 318 "Quan els fets previstos en 
els articles anteriors s'atribueixen a persones jurídiques s'imposarà la pena senyalada 
als administradors o encarregats del servei dels mateixos i els qui coneixent-los i 
poden reparar-los no hagueren adoptat mesures per això". 
 
Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció dels Riscs Laborals. 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA 
 
Obres de construcció 
 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 
 
Senyalització 
 
R.D. 485/1997 de 14 d'abril sobre disposicions mínimes en matèria se senyalització de 
seguretat i salut en el treball. 
 
Maquinària 
 
R.D. 1495/1986 de 26 de maig, en el que s'aprova el Reglament de Seguretat en les 
màquines. 
 
R.D. 245/89 sobre Limitació acústica admissible en les màquines. 
 
Directiva europea 86/295 sobre Emissions sonores de les pales hidràuliques, de 
cables, de les topadores frontals, de les carregadores i de les pales carregadores. 
 
Directiva europea 86/295 sobre Estructures de protecció en cas de tombada rops. 
 
Directiva europea 86/296 sobre Estructures de protecció contra caigudes d'objectes 
fops. 
 
Llocs de treball 
 
R.D. 486/1997 de 14 d'abril en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat en els llocs de treball (BOE 23 d'abril). 
 
Manipulació manual de càrregues 
 
R.D. 487/1997 de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de càrregues manuals que 
comporti riscs pels treballadors (BOE 23 d'abril). 
 
Equips de protecció individual (EPI'S) 
 
R.D. 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 
a la utilització pels treballadors, d'equips de protecció individual. 
NTE - Norma Tècnica Construcció. 
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ALTRES 
 
Manual - Guia de Seguretat Integrada "Parcs i Jardins". 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS (EPI) 
 
Calçat homologat CE de seguretat, amb puntera. 
Cascs homologat CE de seguretat. 
Guants homologats CE. 
Armilles homologades CE reflectants (treballs nocturns i vies ràpides).  
Ulleres de protecció (poda, soldadura 
Orelleres de protecció (si el nivell de soroll passa el límit reglamentari). 
Guants goma (en cas de manipulació productes químics). 
Mascaretes ( en cas de manipulació productes químics, fitosanitaris, i pintura). 
Arnesos de seguretat homologats CE (treballs d'alçada). 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Senyals de seguretat obres (rètols d'obligació: calçat, casc, guants, ...) 
Senyals tràfic (en cas desviament de circulació) "consensuades" amb l'autoritat 
competent. 
Cintes de baliçament. 
Tanques de seguretat. 
Farmaciola en la caseta o mòdul vestuari i adreces d'hospitals més a la vora, 
ambulàncies, bombers, etc..    
Mútua d'Accidents de Treball. 
Poda d'arbrat: veure Manual - Guia "Parcs i Jardins" 
Desplaçament maquinària: veure Manual - Guia "Parcs i Jardins". 
Plantació d'arbrat: veure Manual - Guia "Parcs i Jardins". 
 
 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDIN ERIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P1211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
 
S'han considerat els materials següents: 
 
- Grànuls de poliestirè 
- Argila expandida 
- Palet de riera 
- Sauló 
- Sorra 
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 
- Roldor de pi 
- Torba 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb 
el substrat existent, si és el cas. 
 
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra 
aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
 
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors 
de males herbes. 
 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris  
per a evacuar l'aigua superficial. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'explanada, sense 
produir danys a les plantacions existents. 
 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar 
immediatament. 
 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents 
suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR4BVTZ1,FR4DVTZ2,FR4EVTZ2,FR4FVTZ2,FR4GVTZ2,FR4NVTZ2,FR4JVTZ2,FR
4LVTZ2,FR4FVTZ3,FR4OVTZ2,FR4PVTZ2,FR4QVTZ2,FR4QVTZ3,FR4QVTZ4,FR4Q
PPY8,FR4QPPY7,FR4QPPY6,FR4DPPY6,FR4DPPY7,FR4DPPY8,FR4UPPYE,FR4C
PPY6,FR4CPPY7,FR4TPPYE,FR4VPPYE,FR4RPPY6,FR4SPPYE,FR4SPPY1,FR4E
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PPY6,FR4EPPY7,FR4EPPY8,FR4PVTZ3,FR4PVTZ4,FR4PVTZ5,FR4PVTZ6,FR4PVT
Z7. 
 
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: 
 
- Barreges de cespitoses 
- Arbres 
- Arbusts 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
- Plantes de temporada 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes aquàtiques 
 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
 
- Barreges de cespitoses 
     - En barreja de llavors 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
- Palmeres, palmiformes, coníferes i resinoses: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Arbres 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Arbusts 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- En bulbs 
- En safates 
- En llavors 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Planta crassa suculenta o aqüàtica: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Barreges de cespitoses 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
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     - Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
 
- Arbres, arbusts i plantes: 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - 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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. 
 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
 
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor 
autoritzat, nom botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 
 
 
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX: 
 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
 
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera 
uniforme en tota la superfície, especialment a les vores. 
 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES: 
 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
 
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció 
dels palmons 
- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix 
 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de 
l'arrel. 
 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors 
retallades. 
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L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, 
proporcionats a la seva part aèria. 
 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha 
de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
 
SUBMINISTRAMENT EN BULB: 
 
El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i 
germinar per ell mateix. 
 
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de 
la seva base o mare, s'ha de conservar de manera que no comenci l'arrelament i la 
germinació i, per tant, la seva despesa de reserves alimentàries, abans de ser plantat. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de 
terra. 
 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
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, cubrint-la amb palla, sauló o 
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de 
proteccions pel vent fort i el sol directe. 
 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, 
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
 
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la 
zona a cubrir i s'han de posar el mateix dia. 
 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del 
sol sobre la part aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
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S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar 
desprovistos de fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part 
radicular. 
 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 
manipulació. S'ha de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat 
adequades. 
 
BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX: 
 
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 
 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els 
esquixos que es puguin plantar en una jornada. 
 
PA D'HERBA: 
 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de 
col·locar creuats per capes. 
 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
 
 
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les 
inclemències atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O 
AMB L'ARREL NUA: 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS: 
 
kg mesurats segons les especificacions de la DT. 
 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general. 
 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
 
ARBUSTS: 
 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
 
ENFILADISSES: 
 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
 
BARREJA CESPITOSES: 
 
*NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Sembres i gespes. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 
 
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
 
PALMERES: 
 
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres. 
 
 
FR6 - PLANTACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR620004,FR620005,FR670004,FR670003,FR6B0004,FR6M0002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
 
S'han considerat les espècies següents: 
 
- Plantes de temporada 
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- Plantes crasses 
- Arbres 
- Plantes vivaces 
- Arbusts 
- Cespitoses 
 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
 
- Arbre o arbust: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Plantes: 
- En contenidor 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Amb l'arrel nua 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Arbre o arbust: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie 
vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
- Plantes: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en 
posició natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben 
definida. 
 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació 
prevista. 
 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar 
protegits amb les mesures adequades. 
 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
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PLANTES: 
 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la 
DT. 
 
PA D'HERBA: 
 
Han d'estar col·locats a trencajunt, sense deixar forats entre les plaques. 
Els junts han d'estar plens d'una barreja a parts iguals de sorra i torba humida i mòlta. 
 
ESQUEIX: 
 
Han d'estar col·locats a portell. 
Han d'estar enterrats per la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a 
primera hora del matí o a última de la tarda. 
 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o 
amb temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
 
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. 
 
Dimensió mínima del clot de plantació 
 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal 
d'humitejar la terra. 
 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm 
de gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, 
compactades amb mitjans manuals. 
 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
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No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques 
danyades. 
 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el 
forat de plantació i 25 cm de fondària. 
 
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. 
 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no 
embassar el fons del forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de 
col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, 
en especial les de major diàmetre. 
 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no 
embassar el fons del forat de plantació. 
 
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. 
 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient 
per mollar les arrels dins del pa de terra. 
 
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. 
 
PLANTES: 
 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per 
facilitar l'aireig del sòl. 
 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les 
mateixes dimensions d'aquest. 
 
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant 
només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin 
en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
 
PA D'HERBA: 
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Les vores de les gleves consecutives s'han de col·locar a tocar, per testa, i a pressió. 
Després de la plantació s'ha de passar el corró de manera que les plaques quedin en 
contacte amb el terreny. 
 
No s'ha d'utilitzar fins al cap de quatre setmanes de la plantació, però es podrà trepitjar 
al cap d'una setmana. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Treballs de plantació. 
 
 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULAT S 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2262111,G2265121. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de 
dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una 
plataforma de terres superposades. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del 
terraplè (coronament i zones laterals). 
 
 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, 
amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
exigit amb els mitjans que es disposen. 
 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2. 
 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
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- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de 
l'assaig Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
 
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel 
contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les 
condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 
1382/2002). 
 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb 
el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels 
equips de moviment i compactació de terres. 
 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 
rasant final. 
 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
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L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o 
amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat. 
 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el 
treball de la maquinària. 
 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 
condicions ambientals de l'obra. 
 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar 
al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, 
o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat 
resultant sigui l'adient. 
 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 
 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 
sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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G24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNES A OBRA 
G242 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2421131. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, 
de terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels 
materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de 
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de 
l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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 trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
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. 
 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 
CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació 
que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació 
del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha 
abocat. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions 
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
G31 - RASES I POUS 
G31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G31DX0007,G31DX0008. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials 
que formen el motlle on s’abocarà el formigó. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense 
que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests 
productes. 
 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució. 
 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els 
junts. 
 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense 
xocs ni sotragades. 
 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per 
escrit de l'encofrat. 
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El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega 
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin 
la lliure retracció del formigó. 
 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies 
de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes 
o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de 
retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 
moment de desencofrat. 
 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 
desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar 
al ras del parament. 
 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de 
les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució 
de la secció dels nervis de l'estructura. 
 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels 
nervis formigonats. 
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Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a 
que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGÓ VIST: 
 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han 
de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol 
altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per 
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 
 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 
 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui 
actiu. 
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Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com 
la data en què s'ha formigonat cada element. 
 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a 
la part inferior de l'encofrat. 
 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin 
la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament 
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la 
seva alçària. 
 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 
elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar 
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest 
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 
d'una mil·lèsima de la llum. 
 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal 
asegurar que no assentaran 
 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill 
 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en 
contacte amb el formigó. 
 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
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Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar 
el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també 
l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
*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) 
 
 
G31DX - ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G31DX0007,G31DX0008. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials 
que formen el motlle on s’abocarà el formigó. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense 
que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests 
productes. 
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El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució. 
 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els 
junts. 
 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense 
xocs ni sotragades. 
 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per 
escrit de l'encofrat. 
 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega 
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin 
la lliure retracció del formigó. 
 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
 
 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies 
de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes 
o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  
 
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de 
retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 
moment de desencofrat. 
 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 
desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar 
al ras del parament. 
 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de 
les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 197 de 218 Codi: 706-TRE-OP-4399 
 

 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució 
de la secció dels nervis de l'estructura. 
 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels 
nervis formigonats. 
 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a 
que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGÓ VIST: 
 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han 
de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol 
altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
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La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per 
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 
 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 
 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui 
actiu. 
 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com 
la data en què s'ha formigonat cada element. 
 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a 
la part inferior de l'encofrat. 
 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin 
la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament 
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la 
seva alçària. 
 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 
elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar 
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest 
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 
d'una mil·lèsima de la llum. 
 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal 
asegurar que no assentaran 
 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill 
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En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en 
contacte amb el formigó. 
 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar 
el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també 
l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
*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) 
 
 
G3C - LLOSES 
G3C5 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3C515H3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o 
per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
 
- Lloses de fonament 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Formigonament: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 
EHE, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 
(art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia 
aprovació de la DF. 
 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o elements adherits. 
 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins 
de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
 
Gruix màxim de la tongada: 
 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF. 
 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
 
Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
- Nivells: ± 20 mm 
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 
 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 
 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requ ereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 
l'aigua del formigó. 
 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de 
les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 
bombeig prèviament al formigonament. 
 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 
entre ells. 
 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi  
agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
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Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament 
del junt. 
 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 
productes corrosius. 
 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense 
que es produeixin disgregacions. 
 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments. 
 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim 
de: 
 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte 
amb aigües o filtracions agressives 
 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de 
l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
G3CB - ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3CBM861. 
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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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
G4 - ESTRUCTURES 
G44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G441X0003,G441X0004,G441X0005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament 
o formant peces compostes. 
 
S'han considerat els elements següents: 
 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-
2 
 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 
10025-2 
 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 
segons UNE-EN 10025-2 
 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
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- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer 
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 
característiques mecàniques. 
 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
aprovades per la DF. 
 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les 
seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de 
la DT. 
 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser 
visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura 
cisellada. 
 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural 
quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han 
d'anar embalats i identificats adequadament. 
 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte 
si està galvanitzat. 
 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats 
que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en 
el recobriment del zenc. 
 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
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No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per 
a disposar cargols provisionals de muntatge. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
 
PILARS: 
 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es 
pinti, es suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 
 
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb 
beurada de ciment, beurades especials o formigó fi. 
 
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net 
de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. 
 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 
completament reblert. 
 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 
inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no 
inferior a 1:2 o formigó fi 
 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
 
S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la 
UNE-EN ISO 898-1. 
 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d'aplicació. 
 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin 
com a calibrats. 
 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre 
la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, 
com a mínim: 
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- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del 
cap del cargol. 
 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades 
i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 
col.locades de la forma següent: 
 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
 
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 
PG3 
 
- Posició dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió 
del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de 
ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se 
posteriorment en els plànols de taller. 
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Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin 
deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. 
Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, 
emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui 
conforme. 
 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o 
es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de 
ser substituïda. 
 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense 
estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint 
la seguretat estructural en tot moment. 
 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de 
seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de 
vent. 
 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva 
posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
 
 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma 
que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge 
utilitzats. 
 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de 
forma involuntària. 
 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de 
l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de 
materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i 
immediatament després completar el cargolament. 
 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui 
ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es 
produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de 
l'estructura. 
 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en 
l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 
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Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura 
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització 
intacta. 
 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre 
el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del 
muntatge. 
 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran 
considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 
 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els 
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a 
l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació 
o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar. 
 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible 
després del muntatge. 
 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de 
collar fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols 
aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si 
és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord 
amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui 
uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
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El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l'indicador directe de tensió 
 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir 
amb cobertes impermeables. 
 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha 
de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d'espàrrecs 
 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu. 
 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de 
soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els 
tipus de soldadura, l'ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a 
evitar l'esquinçament laminar. 
 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen. 
 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de 
mantenir seques i lliures de condensacions. 
 
Els components a soldar han d'estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a 
soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures 
addicionals. 
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El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels 
components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 
sense fer malbé les peces. 
 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. 
S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures 
finals. 
 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria 
per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 
640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil. 
 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 
prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, 
ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 
 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: 
 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
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* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 
y reglas para edificación. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
 
K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGE S 
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOL ERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K219X0001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
 
S'han considerat els 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 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors: 
 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l'element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d'accés a l'element a tractar 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 212 de 218 Codi: 706-TRE-OP-4399 
 

 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Enderrocs o arrencades: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
 
Desmuntatge: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
 
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. 
 
DESMUNTATGE: 
 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci 
malbé. 
 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 
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 
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- 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. 
 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 
arrecerada. 
 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual 
està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, 
bigues o biguetes. 
 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se 
dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
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No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap 
cas. 
 
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 DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I 
DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
* 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 
 
 
K219X - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SO LERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K219X0001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
 
S'han considerat els elements següents: 
 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
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- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors: 
 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l'element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d'accés a l'element a tractar 
 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Enderrocs o arrencades: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
 
Desmuntatge: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
 
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. 
 
DESMUNTATGE: 
 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
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El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci 
malbé. 
 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 
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, 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. 
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Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 
arrecerada. 
 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual 
està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, 
bigues o biguetes. 
 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se 
dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap 
cas. 
 
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 DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I 
DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
* 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 
 
 
B - MATERIALS 
B034 - REBUIGS DE PEDRERA 
 



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Carlos Martínez Manchón Pàgina 218 de 218 Codi: 706-TRE-OP-4399 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0342500,B03425X01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de granulats, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha d'estar format per elements nets, sòlids, resistents, d'uniformitat raonable, sense 
pols, argila o d'altres matèries estranyes. 
 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineixi a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la DF 
 
Ha de complir les condicions addicionals que constin a la partida d'obra en què 
intervingui. 
 
La pedra no s'ha de desfer amb l'exposició a l'aigua o l'intempèrie. 
 
Capacitat d'absorció d'aigua:  <= 2% en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona 
de treball. 
 
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. 
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Carlos Martínez Manchón  Codi: 706-TRE-OP-4399 

1. Amidaments 



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 22/10/09 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ DELS HORTS
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

AMIDAMENT DIRECTE 5.946,000

2 F2A19901 m2 Repàs i anivellament de camins i plataformes localitzades entre zones d'actuació dins de l'àmbit d'obra,
mitjançant mitjans mecànics.

AMIDAMENT DIRECTE 541,170

3 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

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

1 Camins i plataformes 96,020 96,020 C#*D#*E#*F#

2 Talussos 269,890 269,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 365,910

4 F2R34237 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclou disposició controlada a
monodipòsit, de terres.

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

1 Tub acer talús 2 36,680 36,680 C#*D#*E#*F#

2 Tub acer talús 3 34,310 34,310 C#*D#*E#*F#

3 Tub acer talús 5 45,230 45,230 C#*D#*E#*F#

4 Tub acer talús 6 47,190 47,190 C#*D#*E#*F#

5 Talussos 2.013,470 2.013,470 C#*D#*E#*F#

6 Tub de sanejament 4,330 4,330 C#*D#*E#*F#

7 Tanca metàl�lica 82,950 82,950 C#*D#*E#*F#

8 Plantacions 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.288,160

5 E2R34X01 m3 Canon abocador autoritzat per a terres, inclòs p.p. d'esponjament

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

1 Tub acer talús 2 36,680 36,680 C#*D#*E#*F#

2 Tub acer talús 3 34,310 34,310 C#*D#*E#*F#

3 Tub acer talús 5 45,230 45,230 C#*D#*E#*F#

4 Tub acer talús 6 47,190 47,190 C#*D#*E#*F#

5 Talussos 2.013,470 2.013,470 C#*D#*E#*F#

6 Tub de sanejament 4,330 4,330 C#*D#*E#*F#

7 Tanca metàl�lica 82,950 82,950 C#*D#*E#*F#

8 Plantacions 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.288,160

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ DELS HORTS
Capítol 02  PAVIMENTS

Euro



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 22/10/09 Pàg.: 2

1 E2252772 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat, neteja i garbellat de la terra en zones
de camins, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm.

AMIDAMENT DIRECTE 96,020

2 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

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

1 Camí 1 13,770 13,770 C#*D#*E#*F#

2 Camí 2 220,410 220,410 C#*D#*E#*F#

3 Camí 3 354,750 354,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,930

3 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

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

1 Camí 1 13,770 13,770 C#*D#*E#*F#

2 Camí 2 220,410 220,410 C#*D#*E#*F#

3 Camí 3 354,750 354,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,930

4 E4BCJ6G1 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 10 - 10
B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de camins i plataformes.

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

1 Camí 1 13,770 13,770 C#*D#*E#*F#

2 Camí 2 220,410 220,410 C#*D#*E#*F#

3 Camí 3 354,750 354,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,930

5 E31DC1U1 m2 Subministre i col.locació d'encofrat realitzat amb taulons de fusta per a realització de gual de pas de peatons,
vehicles i paviments, inclou el replanteig segons plànols de projecte i detall.

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

1 Camí 1 3,610 3,610 C#*D#*E#*F#

2 Camí 2 16,320 16,320 C#*D#*E#*F#

3 Camí 3 29,350 29,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,280

6 G219Q105 ml Tall de paviment per a formació de juntes de dilatació de 2,5 cm d'amplada i 5 cm de profunditat.

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

1 Camí 1 18,400 18,400 C#*D#*E#*F#

2 Camí 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Camí 3 40,960 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,360

Euro



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 22/10/09 Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ DELS HORTS
Capítol 03  REMATS

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió, incloses les feines d'extraccio i carrega, amidament sobre perfil i en presencia de serveis.

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

1 Talús 2 36,680 36,680 C#*D#*E#*F#

2 Talús 3 34,310 34,310 C#*D#*E#*F#

3 Talús 5 45,230 45,230 C#*D#*E#*F#

4 Talús 6 47,190 47,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,410

2 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

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

1 Talús 2 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#

2 Talús 3 49,020 49,020 C#*D#*E#*F#

3 Talús 5 64,620 64,620 C#*D#*E#*F#

4 Talús 6 67,410 67,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,450

3 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases, riostres i lloses.

AMIDAMENT DIRECTE 3.815,500

4 E31522H3 m3 Formigó per a rases i riostres de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

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

1 Talús 2 28,820 28,820 C#*D#*E#*F#

2 Talús 3 26,960 26,960 C#*D#*E#*F#

3 Talús 5 35,540 35,540 C#*D#*E#*F#

4 Talús 6 37,080 37,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,400

5 F969U032 m Subministre i col.locació de remat realitzat amb tub d'acer cortén de coronament superior del talus de 15 cm de
diametre, amb junta de dilatació de 9 m, col.locat amb soldadura d'acer cortén sobre pletines d'acer soldades a
placa de fixació ancorada a base de formigó, tot segons projecte. Inclou el subministre i col.locació del suport
realitzat amb pletines i plaques d'ancoratge, el replanteig de tub de forma tridimensional, el subministre i la
col.locació del tub d'acer cortén, el curvat del tub segons geometria de projecte, planxa vertical tambè en acer
corten com a encofrat perfut i/o retenció de terres, tot segons detalls i especificacions de projecte.

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

1 Talús 2 87,330 87,330 C#*D#*E#*F#

2 Talús 3 81,700 81,700 C#*D#*E#*F#

3 Talús 5 107,700 107,700 C#*D#*E#*F#

Euro



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 22/10/09 Pàg.: 4

4 Talús 6 112,350 112,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 389,080

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ DELS HORTS
Capítol 04  ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS

1 E2212492 m3 Excavació i perfilat de talus en terreny existent, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, inclou la
p.p. de ajudes manuals, tot segons perfils de proyecte. Inclou el transport interior per l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 2.013,470

2 F226V015 m3 Rebliment, estesa i piconat de terres amb mitjans manuals i mecanics, amb compactacio del 95% pm,
amidament sobre perfil.

AMIDAMENT DIRECTE 269,890

3 G3L2U030 m2 Subministre i col.locació de malla tipus 'Bianmat' o similar, formada pe rmalla d'acer galvanitzat de triple torsió
de 50 mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre i malla geotextil, per a protecció de talussos, col�locat amb
ancoratge realitzat amb varilles d'acer galvanitzat de 12 mm de diàmetree en forma de ganxo, disposades de 4 a
5 m2, i una longitud de 15 cm, inclou reforç de malla en punts singulars.

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

1 Talús 1 185,700 185,700 C#*D#*E#*F#

2 Talús 2 605,310 605,310 C#*D#*E#*F#

3 Talús 3 608,650 608,650 C#*D#*E#*F#

4 Talús 4 389,020 389,020 C#*D#*E#*F#

5 Talús 5 1.327,880 1.327,880 C#*D#*E#*F#

6 Talús 6 1.624,040 1.624,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.740,600

4 FR3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans mecànics

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

1 Talús 1 16,880 16,880 C#*D#*E#*F#

2 Talús 2 55,030 55,030 C#*D#*E#*F#

3 Talús 3 55,330 55,330 C#*D#*E#*F#

4 Talús 4 35,370 35,370 C#*D#*E#*F#

5 Talús 5 120,720 120,720 C#*D#*E#*F#

6 Talús 6 147,640 147,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,970

5 FR721100 M2 Hidrosembra (aigua, barreja de llavors, abonament complex d'alliberament lent, estabilitzador sintètic d'àcrilic,
microorganismes, cobertura especial de fibra curta).

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

1 Talús 1 168,820 168,820 C#*D#*E#*F#

2 Talús 2 550,280 550,280 C#*D#*E#*F#

3 Talús 3 553,320 553,320 C#*D#*E#*F#

4 Talús 4 353,660 353,660 C#*D#*E#*F#

Euro



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 22/10/09 Pàg.: 5

5 Talús 5 1.207,170 1.207,170 C#*D#*E#*F#

6 Talús 6 1.476,400 1.476,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.309,650

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ DELS HORTS
Capítol 05  SANEJAMENT

1 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

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

1 Camí 1 1,330 1,330 C#*D#*E#*F#

2 Camí 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,330

2 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

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

1 Camí 1 2,670 2,670 C#*D#*E#*F#

2 Camí 3 5,990 5,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,660

3 ED7FSC1S m Clavegueró amb tub de polietilè de doble paret i llis per la part interior, de D315 mm, sn4 (4kn/m2).

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

1 Camí 1 5,340 5,340 C#*D#*E#*F#

2 Camí 3 11,990 11,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,330

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació amb mitjans mecànics.

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

1 Camí 1 1,330 1,330 C#*D#*E#*F#

2 Camí 3 2,990 2,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

5 E2A20000 m3 Subministrament de sorra d'aportació, de 0 a 5 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 ED352543 u Formació de caixa de formigó realitzat in situ de dimensions interiors de 80x80x100cm amb paret de 14cm de
gruix, amb marc i reixa de fosa, de 13 dm3 de superficie d'absorció. Inclou la preparació de la base de suport i
tots els elements necesaris pel seu funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ DELS HORTS

Euro



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 22/10/09 Pàg.: 6

Capítol 06  TANCA METÀL�LICA

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió, incloses les feines d'extraccio i carrega, amidament sobre perfil i en presencia de serveis.

AMIDAMENT DIRECTE 82,950

2 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 118,500

3 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases, riostres i lloses.

AMIDAMENT DIRECTE 1.504,980

4 E31522H3 m3 Formigó per a rases i riostres de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 65,180

5 EB3201T1 m Subministre i col.locació de tanca metàl.lica formada per planxa amb dos plecs, d'acer corten de 5mm de gruix,
60 cm de desenvolupament i tres alcaríes, 1,60, 2,00 i 2,40m. inclòs platines d'amcoratge a fonamentació
armada, tot d'acord al plànols de projecte i detall.

AMIDAMENT DIRECTE 118,500

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ DELS HORTS
Capítol 07  MOBILIARI URBÀ

1 FQ11JU01 u Subministro i col�locació de banc de 200 cm, model So de la casa Escofet o equivalent, realitzat amb formigó
decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica de color terracotta o negre. Color definitiu
segons D.F.  de forma paral�lelepípede irregular, col�locat sobre paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FQ11JT01 u Subministre i col�locació de banc de 80 cm, model So de la casa Escofet o equivalent, realitzat amb formigó
decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica de color terracotta o negre. Color definitiu
segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular, col�locat sobre paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FQ11JT02 u Subministre i col�locació de banc de 200 cm, model Ffa de la casa Escofet o equivalent, realitzat amb formigó
decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica de color terracotta o negre. Color definitiu
segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular, col�locat sobre paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 FQ32U020 u Subministre i col�locació de banc de 80 cm, model Ffa de la casa Escofet o equivalent, realitzat amb formigó
decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica de color terracotta o negre. Color definitiu
segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular, col�locat sobre paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 FB12PPNE u Subministre i col.locació de papelera model ''pedra negra'' de la casa Escofet o equivalent de 80x80 cm, de 1300
kg de pes, col.locada sobre el paviment.

Euro



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 22/10/09 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ DELS HORTS
Capítol 08  JARDINERIA

1 FR3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 28,800

2 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un
pendent inferior al 25 %

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

3 FR474135 U Subministrament de plátanus acerifolia (Plàtan)  de 18 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FR474136 U Subministrament de salix salva (Salze blanc)  de 18 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FR476458 U Subministrament populus nigra (pollancre) de 12 cm de perimetre, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6 FR47AV06 U Subministrament pinus pinea de 12 cm de perimetre, en contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 FR47AV07 U Subministrament vitex agnus-castus (aloc) de 5 cm de perimetre, en contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 FR632Q31 U Plantació d'arbre de fulla caduca amb pa de terra amb malla metàl.lica i guix o amb la rel nua, amb camió grua,

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ DELS HORTS
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 XESS0001 Pa Partides alçada d'abonament integra de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ DELS HORTS
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT

1 XESS00CQ Pa Partides alçada a justificar de control de qualitat

Euro



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 22/10/09 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Adaptació urbanística del Camí dels Horts a la Rier a de Sant Cugat. 
 

PRESSUPOST 

Carlos Martínez Manchón  Codi: 706-TRE-OP-4399 

2. Estadística de partides 



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la rier a de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

22/10/09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E2212492 m3 Excavació i perfilat de talus
en terreny existent, amb
mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió, inclou la
p.p. de ajudes manuals, tot
segons perfils de proyecte.
Inclou el transport interior
per l'obra.

4,62 2.013,470 3,251 9.302,23

E2221422 m3 Excavació de rases i pous de
fins a 1.5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica
sobre camió, incloses les
feines d'extraccio i carrega,
amidament sobre perfil i en
presencia de serveis.

7,14 246,360 0,612 1.759,01

E2252772 m3 Terraplenada i piconatge per a
caixa de paviment amb material
adequat, neteja i garbellat de
la terra en zones de camins, en
tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del pm.

4,17 96,020 0,143 400,40

E2A15000 m3 Subministrament de terra
adequada d'aportació

4,83 365,910 0,624 1.767,35

E2A20000 m3 Subministrament de sorra
d'aportació, de 0 a 5 mm.

5,63 5,000 0,015 28,15

E2R34X01 m3 Canon abocador autoritzat per a
terres, inclòs p.p.
d'esponjament

2,27 2.288,160 1,816 5.194,12

E31522H3 m3 Formigó per a rases i riostres
de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

73,84 193,580 4,997 14.293,95

E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500
S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de
rases, riostres i lloses.

1,74 5.320,480 3,238 9.257,64

E31DC1U1 m2 Subministre i col.locació
d'encofrat realitzat amb
taulons de fusta per a
realització de gual de pas de
peatons, vehicles i paviments,
inclou el replanteig segons
plànols de projecte i detall. 

19,04 49,280 0,339 938,29

E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament
de 5cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de
camió

6,12 949,540 2,0310 5.811,18

E4BCJ6G1 m2 Malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME
15 x 15 D: 10 - 10 B 500 T 6 x
2,2 UNE 36092, per a l'armadura
de camins i plataformes.

7,86 588,930 1,6211 4.628,99

E9G11AB1 m2 Paviment de formigó
HA-25/B/20/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat
mecànic

21,91 588,930 4,5112 12.903,46

Euro
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EB3201T1 m Subministre i col.locació de
tanca metàl.lica formada per
planxa amb dos plecs, d'acer
corten de 5mm de gruix, 60 cm
de desenvolupament i tres
alcaríes, 1,60, 2,00 i 2,40m.
inclòs platines d'amcoratge a
fonamentació armada, tot
d'acord al plànols de projecte
i detall.

221,66 118,500 9,1813 26.266,71

ED352543 u Formació de caixa de formigó
realitzat in situ de dimensions
interiors de 80x80x100cm amb
paret de 14cm de gruix, amb
marc i reixa de fosa, de 13 dm3
de superficie d'absorció.
Inclou la preparació de la base
de suport i tots els elements
necesaris pel seu funcionament.

359,98 4,000 0,5014 1.439,92

ED7FSC1S m Clavegueró amb tub de polietilè
de doble paret i llis per la
part interior, de D315 mm, sn4
(4kn/m2).

6,37 17,330 0,0415 110,39

F2211020 m2 Neteja i esbrossada del
terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega

0,79 5.946,000 1,6416 4.697,34

F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m
de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans
mecànics

7,94 4,330 0,0117 34,38

F226V015 m3 Rebliment, estesa i piconat de
terres amb mitjans manuals i
mecanics, amb compactacio del
95% pm, amidament sobre perfil.

19,83 269,890 1,8718 5.351,92

F2A19901 m2 Repàs i anivellament de camins
i plataformes localitzades
entre zones d'actuació dins de
l'àmbit d'obra, mitjançant
mitjans mecànics.

3,19 541,170 0,6019 1.726,33

F2R34237 m3 Transport de terres a
monodipòsit o centre de
reciclatge, carregat amb
mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb
camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km,
inclou disposició controlada a
monodipòsit, de terres.

4,24 2.288,160 3,3920 9.701,80

Euro
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F969U032 m Subministre i col.locació de
remat realitzat amb tub d'acer
cortén de coronament superior
del talus de 15 cm de diametre,
amb junta de dilatació de 9 m,
col.locat amb soldadura d'acer
cortén sobre pletines d'acer
soldades a placa de fixació
ancorada a base de formigó, tot
segons projecte. Inclou el
subministre i col.locació del
suport realitzat amb pletines i
plaques d'ancoratge, el
replanteig de tub de forma
tridimensional, el subministre
i la col.locació del tub d'acer
cortén, el curvat del tub
segons geometria de projecte,
planxa vertical tambè en acer
corten com a encofrat perfut
i/o retenció de terres, tot
segons detalls i
especificacions de projecte.

148,25 389,080 20,1521 57.681,11

FB12PPNE u Subministre i col.locació de
papelera model ''pedra negra''
de la casa Escofet o equivalent
de 80x80 cm, de 1300 kg de pes,
col.locada sobre el paviment.

1.066,22 4,000 1,4922 4.264,88

FQ11JT01 u Subministre i col·locació de
banc de 80 cm, model So de la
casa Escofet o equivalent,
realitzat amb formigó decapat a
l’àcid i polit, aresta
bisellada de 6mm acabat tenyit
a fàbrica de color terracotta o
negre. Color definitiu segons
D.F. de forma paral·lelepípede
irregular, col·locat sobre
paviment. 

496,13 4,000 0,6923 1.984,52

FQ11JT02 u Subministre i col·locació de
banc de 200 cm, model Ffa de la
casa Escofet o equivalent,
realitzat amb formigó decapat a
l’àcid i polit, aresta
bisellada de 6mm acabat tenyit
a fàbrica de color terracotta o
negre. Color definitiu segons
D.F. de forma paral·lelepípede
irregular, col·locat sobre
paviment.

619,63 9,000 1,9524 5.576,67

FQ11JU01 u Subministro i col·locació de
banc de 200 cm, model So de la
casa Escofet o equivalent,
realitzat amb formigó decapat a
l’àcid i polit, aresta
bisellada de 6mm acabat tenyit
a fàbrica de color terracotta o
negre. Color definitiu segons
D.F. de forma paral·lelepípede
irregular, col·locat sobre
paviment. 

742,51 6,000 1,5625 4.455,06

Euro
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FQ32U020 u Subministre i col·locació de
banc de 80 cm, model Ffa de la
casa Escofet o equivalent,
realitzat amb formigó decapat a
l’àcid i polit, aresta
bisellada de 6mm acabat tenyit
a fàbrica de color terracotta o
negre. Color definitiu segons
D.F. de forma paral·lelepípede
irregular, col·locat sobre
paviment. 

442,47 6,000 0,9326 2.654,82

FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació
de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària de treball i càrrega
de les terres sobrants mecànica
sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

9,53 24,000 0,0827 228,72

FR3P1311 m3 Aportació i incorporació de
terra per a jardineria vegetal
adobada i garbellada, a granel,
amb mitjans mecànics

29,47 459,770 4,7328 13.549,42

FR474135 U Subministrament de plátanus
acerifolia (Plàtan) de 18 cm
de perimetre, amb pa de terra
de tela metal.lica

45,43 2,000 0,0329 90,86

FR474136 U Subministrament de salix salva
(Salze blanc) de 18 cm de
perimetre, amb pa de terra de
tela metal.lica

38,78 1,000 0,0130 38,78

FR476458 U Subministrament populus nigra
(pollancre) de 12 cm de
perimetre, amb l'arrel nua

55,73 9,000 0,1831 501,57

FR47AV06 U Subministrament pinus pinea de
12 cm de perimetre, en
contenidor

32,23 4,000 0,0532 128,92

FR47AV07 U Subministrament vitex
agnus-castus (aloc) de 5 cm de
perimetre, en contenidor

25,98 8,000 0,0733 207,84

FR632Q31 U Plantació d'arbre de fulla
caduca amb pa de terra amb
malla metàl.lica i guix o amb
la rel nua, amb camió grua, 

67,15 24,000 0,5634 1.611,60

FR721100 M2 Hidrosembra (aigua, barreja de
llavors, abonament complex
d'alliberament lent,
estabilitzador sintètic
d'àcrilic, microorganismes,
cobertura especial de fibra
curta).

3,08 4.309,650 4,6435 13.273,72

G219Q105 ml Tall de paviment per a formació
de juntes de dilatació de 2,5
cm d'amplada i 5 cm de
profunditat.

3,67 74,360 0,1036 272,90

G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
amb mitjans mecànics.

25,39 4,320 0,0437 109,68

Euro
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G3L2U030 m2 Subministre i col.locació de
malla tipus 'Bianmat' o
similar, formada pe rmalla
d'acer galvanitzat de triple
torsió de 50 mm de pas de malla
i 2,7 mm de diàmetre i malla
geotextil, per a protecció de
talussos, col·locat amb
ancoratge realitzat amb
varilles d'acer galvanitzat de
12 mm de diàmetree en forma de
ganxo, disposades de 4 a 5 m2,
i una longitud de 15 cm, inclou
reforç de malla en punts
singulars.

12,03 4.740,600 19,9238 57.029,42

XESS0001 Pa Partides alçada d'abonament
integra de seguretat i salut

4.056,61 1,000 1,4239 4.056,61

XESS00CQ Pa Partides alçada a justificar de
control de qualitat

2.920,00 1,000 1,0240 2.920,00

TOTAL: 100,00286.250,67

Euro
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E2212492P-1 m3 Excavació i perfilat de talus en terreny existent, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica

sobre camió, inclou la p.p. de ajudes manuals, tot segons perfils de proyecte. Inclou el

transport interior per l'obra.

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

E2221422P-2 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega mecànica sobre camió, incloses les feines d'extraccio i carrega,

amidament sobre perfil i en presencia de serveis.

7,14 €

(SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

E2252772P-3 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat, neteja i garbellat de

la terra en zones de camins, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del

pm.

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E2A15000P-4 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 4,83 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

E2A20000P-5 m3 Subministrament de sorra d'aportació, de 0 a 5 mm. 5,63 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E2R34X01P-6 m3 Canon abocador autoritzat per a terres, inclòs p.p. d'esponjament 2,27 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

E31522H3P-7 m3 Formigó per a rases i riostres de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

73,84 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

E31B3000P-8 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases,

riostres i lloses.

1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

E31DC1U1P-9 m2 Subministre i col.locació d'encofrat realitzat amb taulons de fusta per a realització de gual de

pas de peatons, vehicles i paviments, inclou el replanteig segons plànols de projecte i detall.

19,04 €

(DINOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

E3Z112Q1P-10 m2 Capa de neteja i anivellament de 5cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

E4BCJ6G1P-11 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME

15 x 15 D: 10 - 10 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de camins i plataformes.

7,86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

E9G11AB1P-12 m2 Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic 21,91 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

EB3201T1P-13 m Subministre i col.locació de tanca metàl.lica formada per planxa amb dos plecs, d'acer corten

de 5mm de gruix, 60 cm de desenvolupament i tres alcaríes, 1,60, 2,00 i 2,40m. inclòs

platines d'amcoratge a fonamentació armada, tot d'acord al plànols de projecte i detall.

221,66 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

ED352543P-14 u Formació de caixa de formigó realitzat in situ de dimensions interiors de 80x80x100cm amb

paret de 14cm de gruix, amb marc i reixa de fosa, de 13 dm3 de superficie d'absorció. Inclou

la preparació de la base de suport i tots els elements necesaris pel seu funcionament.

359,98 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/10/09 Pàg.: 2

ED7FSC1SP-15 m Clavegueró amb tub de polietilè de doble paret i llis per la part interior, de D315 mm, sn4

(4kn/m2).

6,37 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

F2211020P-16 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,79 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

F2225A20P-17 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat,

amb mitjans mecànics

7,94 €

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

F226V015P-18 m3 Rebliment, estesa i piconat de terres amb mitjans manuals i mecanics, amb compactacio del

95% pm, amidament sobre perfil.

19,83 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

F2A19901P-19 m2 Repàs i anivellament de camins i plataformes localitzades entre zones d'actuació dins de

l'àmbit d'obra, mitjançant mitjans mecànics.

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

F2R34237P-20 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i

temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10

km, inclou disposició controlada a monodipòsit, de terres.

4,24 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

F969U032P-21 m Subministre i col.locació de remat realitzat amb tub d'acer cortén de coronament superior del

talus de 15 cm de diametre, amb junta de dilatació de 9 m, col.locat amb soldadura d'acer

cortén sobre pletines d'acer soldades a placa de fixació ancorada a base de formigó, tot

segons projecte. Inclou el subministre i col.locació del suport realitzat amb pletines i plaques

d'ancoratge, el replanteig de tub de forma tridimensional, el subministre i la col.locació del tub

d'acer cortén, el curvat del tub segons geometria de projecte, planxa vertical tambè en acer

corten com a encofrat perfut i/o retenció de terres, tot segons detalls i especificacions de

projecte.

148,25 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

FB12PPNEP-22 u Subministre i col.locació de papelera model ''pedra negra'' de la casa Escofet o equivalent de

80x80 cm, de 1300 kg de pes, col.locada sobre el paviment.

1.066,22 €

(MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

FQ11JT01P-23 u Subministre i col�locació de banc de 80 cm, model So de la casa Escofet o equivalent,

realitzat amb formigó decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica

de color terracotta o negre. Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular,

col�locat sobre paviment.

496,13 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

FQ11JT02P-24 u Subministre i col�locació de banc de 200 cm, model Ffa de la casa Escofet o equivalent,

realitzat amb formigó decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica

de color terracotta o negre. Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular,

col�locat sobre paviment.

619,63 €

(SIS-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

FQ11JU01P-25 u Subministro i col�locació de banc de 200 cm, model So de la casa Escofet o equivalent,

realitzat amb formigó decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica

de color terracotta o negre. Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular,

col�locat sobre paviment.

742,51 €

(SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
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FQ32U020P-26 u Subministre i col�locació de banc de 80 cm, model Ffa de la casa Escofet o equivalent,

realitzat amb formigó decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica

de color terracotta o negre. Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular,

col�locat sobre paviment.

442,47 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FR2G8B31P-27 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre

pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de

les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

9,53 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FR3P1311P-28 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb

mitjans mecànics

29,47 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FR474135P-29 U Subministrament de plátanus acerifolia (Plàtan) de 18 cm de perimetre, amb pa de terra de

tela metal.lica

45,43 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FR474136P-30 U Subministrament de salix salva (Salze blanc) de 18 cm de perimetre, amb pa de terra de tela

metal.lica

38,78 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FR476458P-31 U Subministrament populus nigra (pollancre) de 12 cm de perimetre, amb l'arrel nua 55,73 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FR47AV06P-32 U Subministrament pinus pinea de 12 cm de perimetre, en contenidor 32,23 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FR47AV07P-33 U Subministrament vitex agnus-castus (aloc) de 5 cm de perimetre, en contenidor 25,98 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

FR632Q31P-34 U Plantació d'arbre de fulla caduca amb pa de terra amb malla metàl.lica i guix o amb la rel nua,

amb camió grua,

67,15 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FR721100P-35 M2 Hidrosembra (aigua, barreja de llavors, abonament complex d'alliberament lent, estabilitzador

sintètic d'àcrilic, microorganismes, cobertura especial de fibra curta).

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS)

G219Q105P-36 ml Tall de paviment per a formació de juntes de dilatació de 2,5 cm d'amplada i 5 cm de

profunditat.

3,67 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

G228U200P-37 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació amb

mitjans mecànics.

25,39 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

G3L2U030P-38 m2 Subministre i col.locació de malla tipus 'Bianmat' o similar, formada pe rmalla d'acer

galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre i malla geotextil,

per a protecció de talussos, col�locat amb ancoratge realitzat amb varilles d'acer galvanitzat

de 12 mm de diàmetree en forma de ganxo, disposades de 4 a 5 m2, i una longitud de 15 cm,

inclou reforç de malla en punts singulars.

12,03 €

(DOTZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
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XESS0001P-39 Pa Partides alçada d'abonament integra de seguretat i salut 4.056,61 €

(QUATRE MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

XESS00CQP-40 Pa Partides alçada a justificar de control de qualitat 2.920,00 €

(DOS MIL NOU-CENTS VINT EUROS)

Barcelona, Octubre de 2009

Carlos Martínez Manchón
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Carlos Martínez Manchón  Codi: 706-TRE-OP-4399 

4. Quadre de preus núm. 2 



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/10/09 Pàg.: 1

P-1 E2212492 m3 Excavació i perfilat de talus en terreny existent, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica

sobre camió, inclou la p.p. de ajudes manuals, tot segons perfils de proyecte. Inclou el

transport interior per l'obra.

4,62 €

Altres conceptes 4,62000 €

P-2 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega mecànica sobre camió, incloses les feines d'extraccio i carrega,

amidament sobre perfil i en presencia de serveis.

7,14 €

Altres conceptes 7,14000 €

P-3 E2252772 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat, neteja i garbellat de

la terra en zones de camins, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del

pm.

4,17 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-4 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 4,83 €

B03D5000 M3 Terra adequada 4,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 E2A20000 m3 Subministrament de sorra d'aportació, de 0 a 5 mm. 5,63 €

B031U031 m3 Subministrament de sorra de 0 a 5 mm d'aportació. 5,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 E2R34X01 m3 Canon abocador autoritzat per a terres, inclòs p.p. d'esponjament 2,27 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-7 E31522H3 m3 Formigó per a rases i riostres de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

73,84 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 61,63300 €

Altres conceptes 12,20700 €

P-8 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases,

riostres i lloses.

1,74 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00400 €

Altres conceptes 1,73600 €

P-9 E31DC1U1 m2 Subministre i col.locació d'encofrat realitzat amb taulons de fusta per a realització de gual de

pas de peatons, vehicles i paviments, inclou el replanteig segons plànols de projecte i detall.

19,04 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,07344 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,06810 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,81904 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,04200 €

B0A31000 kg Clau acer 0,15450 €

Altres conceptes 14,88292 €

P-10 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

6,12 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,71645 €

Altres conceptes 3,40355 €

P-11 E4BCJ6G1 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME

15 x 15 D: 10 - 10 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de camins i plataformes.

7,86 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01600 €

Altres conceptes 7,84400 €



Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/10/09 Pàg.: 2

P-12 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic 21,91 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,84925 €

Altres conceptes 10,06075 €

P-13 EB3201T1 m Subministre i col.locació de tanca metàl.lica formada per planxa amb dos plecs, d'acer corten

de 5mm de gruix, 60 cm de desenvolupament i tres alcaríes, 1,60, 2,00 i 2,40m. inclòs

platines d'amcoratge a fonamentació armada, tot d'acord al plànols de projecte i detall.

221,66 €

BB32U001 m Tanca metàl.lica d'acer corten de 5mm de gruix, 60cm de desenvolupament de les pla 204,75000 €

Altres conceptes 16,91000 €

P-14 ED352543 u Formació de caixa de formigó realitzat in situ de dimensions interiors de 80x80x100cm amb

paret de 14cm de gruix, amb marc i reixa de fosa, de 13 dm3 de superficie d'absorció. Inclou

la preparació de la base de suport i tots els elements necesaris pel seu funcionament.

359,98 €

BABGUU99 u Marc i reixa de fosa de 80x80cm 39,80000 €

BABGUU03 u Formació de caixa de formigó realitzat in situ de dimensions interiors de 80x80x100cm 221,03000 €

Altres conceptes 99,15000 €

P-15 ED7FSC1S m Clavegueró amb tub de polietilè de doble paret i llis per la part interior, de D315 mm, sn4

(4kn/m2).

6,37 €

BD7FSCB1 ml Tub de polietilè de doble paret i llis per la interior, de D315 mm. 3,10000 €

Altres conceptes 3,27000 €

P-16 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,79 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-17 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat,

amb mitjans mecànics

7,94 €

Altres conceptes 7,94000 €

P-18 F226V015 m3 Rebliment, estesa i piconat de terres amb mitjans manuals i mecanics, amb compactacio del

95% pm, amidament sobre perfil.

19,83 €

Altres conceptes 19,83000 €

P-19 F2A19901 m2 Repàs i anivellament de camins i plataformes localitzades entre zones d'actuació dins de

l'àmbit d'obra, mitjançant mitjans mecànics.

3,19 €

Altres conceptes 3,19000 €

P-20 F2R34237 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i

temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10

km, inclou disposició controlada a monodipòsit, de terres.

4,24 €

Altres conceptes 4,24000 €

P-21 F969U032 m Subministre i col.locació de remat realitzat amb tub d'acer cortén de coronament superior del

talus de 15 cm de diametre, amb junta de dilatació de 9 m, col.locat amb soldadura d'acer

cortén sobre pletines d'acer soldades a placa de fixació ancorada a base de formigó, tot

segons projecte. Inclou el subministre i col.locació del suport realitzat amb pletines i plaques

d'ancoratge, el replanteig de tub de forma tridimensional, el subministre i la col.locació del tub

d'acer cortén, el curvat del tub segons geometria de projecte, planxa vertical tambè en acer

corten com a encofrat perfut i/o retenció de terres, tot segons detalls i especificacions de

projecte.

148,25 €

B969U030 M remat realitzat amb tub d'acer cortén de coronament superior del talus de 15 cm de dia 65,20000 €

Altres conceptes 83,05000 €

P-22 FB12PPNE u Subministre i col.locació de papelera model ''pedra negra'' de la casa Escofet o equivalent de

80x80 cm, de 1300 kg de pes, col.locada sobre el paviment.

1.066,22 €
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BB12PPNE U Papelera model pedra negra de la casa escofet o equivalent de 80x80 cm, de 1300 kg 1.040,00000 €

Altres conceptes 26,22000 €

P-23 FQ11JT01 u Subministre i col�locació de banc de 80 cm, model So de la casa Escofet o equivalent,

realitzat amb formigó decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica

de color terracotta o negre. Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular,

col�locat sobre paviment.

496,13 €

BQ10US01 u banc de 80 cm, model So de la casa escofet realitzat amb formigó decapat a l'àcid i ar 475,00000 €

Altres conceptes 21,13000 €

P-24 FQ11JT02 u Subministre i col�locació de banc de 200 cm, model Ffa de la casa Escofet o equivalent,

realitzat amb formigó decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica

de color terracotta o negre. Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular,

col�locat sobre paviment.

619,63 €

BQ10UTT3 U Banc tipus bancal amb raspatller de 90 cn d'alçada, de santa&cole o equivalent, de 24 598,50000 €

Altres conceptes 21,13000 €

P-25 FQ11JU01 u Subministro i col�locació de banc de 200 cm, model So de la casa Escofet o equivalent,

realitzat amb formigó decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica

de color terracotta o negre. Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular,

col�locat sobre paviment.

742,51 €

BQ10UTT1 U banc petit model So de la casa escofet realitzat amb formigó decapat a l'àcid i aresta b 715,85000 €

Altres conceptes 26,66000 €

P-26 FQ32U020 u Subministre i col�locació de banc de 80 cm, model Ffa de la casa Escofet o equivalent,

realitzat amb formigó decapat a l’àcid i polit, aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica

de color terracotta o negre. Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular,

col�locat sobre paviment.

442,47 €

BQ42UF01 u banc de 80 cm, model Ffa de la casa escofet realitzat amb formigó decapat a l'àcid i ar 430,00000 €

Altres conceptes 12,47000 €

P-27 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre

pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de

les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

9,53 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-28 FR3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb

mitjans mecànics

29,47 €

BR3P1310 M3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel 18,95300 €

Altres conceptes 10,51700 €

P-29 FR474135 U Subministrament de plátanus acerifolia (Plàtan) de 18 cm de perimetre, amb pa de terra de

tela metal.lica

45,43 €

BR474135 U plátanus acerifolia (Plàtan)  de 18 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica 45,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 FR474136 U Subministrament de salix salva (Salze blanc) de 18 cm de perimetre, amb pa de terra de tela

metal.lica

38,78 €

BR474136 u salix salva (Salze blanc)  de 18 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica 38,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 FR476458 U Subministrament populus nigra (pollancre) de 12 cm de perimetre, amb l'arrel nua 55,73 €

BR476458 U populus nigra (pollancre) de 12 cm de perimetre, amb l'arrel nua 55,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-32 FR47AV06 U Subministrament pinus pinea de 12 cm de perimetre, en contenidor 32,23 €

B447AV06 u pinus pinea de 12 cm de perimetre, en contenidor 32,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 FR47AV07 U Subministrament vitex agnus-castus (aloc) de 5 cm de perimetre, en contenidor 25,98 €

B447AV07 u vitex agnus-castus (aloc) de 5 cm de perimetre, en contenidor 25,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 FR632Q31 U Plantació d'arbre de fulla caduca amb pa de terra amb malla metàl.lica i guix o amb la rel nua,

amb camió grua,

67,15 €

Altres conceptes 67,15000 €

P-35 FR721100 M2 Hidrosembra (aigua, barreja de llavors, abonament complex d'alliberament lent, estabilitzador

sintètic d'àcrilic, microorganismes, cobertura especial de fibra curta).

3,08 €

BR3PAN00 Kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,04300 €

BR4UJJ00 Kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,33495 €

BR34J000 Kg Bioactivador microbià 1,89600 €

BR3B6000 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr 0,11400 €

BR361100 Kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25677 €

Altres conceptes 0,43528 €

P-36 G219Q105 ml Tall de paviment per a formació de juntes de dilatació de 2,5 cm d'amplada i 5 cm de

profunditat.

3,67 €

Altres conceptes 3,67000 €

P-37 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació amb

mitjans mecànics.

25,39 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 24,87600 €

B0111000 M3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 0,46350 €

P-38 G3L2U030 m2 Subministre i col.locació de malla tipus 'Bianmat' o similar, formada pe rmalla d'acer

galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre i malla geotextil,

per a protecció de talussos, col�locat amb ancoratge realitzat amb varilles d'acer galvanitzat

de 12 mm de diàmetree en forma de ganxo, disposades de 4 a 5 m2, i una longitud de 15 cm,

inclou reforç de malla en punts singulars.

12,03 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,87010 €

B0A2UC20 m2 Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50 mm de pas de malla i de diàmetre 2, 4,11600 €

B0A1U100 m Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla metàl�lica 0,18000 €

Altres conceptes 6,86390 €

P-39 XESS0001 Pa Partides alçada d'abonament integra de seguretat i salut 4.056,61 €

Sense descomposició 4.056,61000 €

P-40 XESS00CQ Pa Partides alçada a justificar de control de qualitat 2.920,00 €

Sense descomposició 2.920,00000 €
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Obra 01 Pressupost Camí dels Horts

Capítol 01 Moviment de terres

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega (P -

16)

0,79 5.946,000 4.697,34

2 F2A19901 m2 Repàs i anivellament de camins i plataformes localitzades entre zones

d'actuació dins de l'àmbit d'obra, mitjançant mitjans mecànics. (P - 19)

3,19 541,170 1.726,33

3 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 4) 4,83 365,910 1.767,35

4 F2R34237 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb

mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t,

amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclou disposició

controlada a monodipòsit, de terres. (P - 20)

4,24 2.288,160 9.701,80

5 E2R34X01 m3 Canon abocador autoritzat per a terres, inclòs p.p. d'esponjament (P -

6)

2,27 2.288,160 5.194,12

TOTAL Capítol 01.01 23.086,94

Obra 01 Pressupost Camí dels Horts

Capítol 02 Paviments

1 E2252772 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material

adequat, neteja i garbellat de la terra en zones de camins, en tongades

de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm. (P - 3)

4,17 96,020 400,40

2 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5cm de gruix de formigó

HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

40 mm, abocat des de camió (P - 10)

6,12 588,930 3.604,25

3 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat

remolinat mecànic (P - 12)

21,91 588,930 12.903,46

4 E4BCJ6G1 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i

manipulada a taller ME 15 x 15 D: 10 - 10 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092,

per a l'armadura de camins i plataformes. (P - 11)

7,86 588,930 4.628,99

5 E31DC1U1 m2 Subministre i col.locació d'encofrat realitzat amb taulons de fusta per a

realització de gual de pas de peatons, vehicles i paviments, inclou el

replanteig segons plànols de projecte i detall.  (P - 9)

19,04 49,280 938,29

6 G219Q105 ml Tall de paviment per a formació de juntes de dilatació de 2,5 cm

d'amplada i 5 cm de profunditat. (P - 36)

3,67 74,360 272,90

TOTAL Capítol 01.02 22.748,29

Obra 01 Pressupost Camí dels Horts

Capítol 03 Remats

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny

compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió,

incloses les feines d'extraccio i carrega, amidament sobre perfil i en

presencia de serveis. (P - 2)

7,14 163,410 1.166,75

2 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5cm de gruix de formigó

HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

40 mm, abocat des de camió (P - 10)

6,12 233,450 1.428,71

3 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per

a l'armadura de rases, riostres i lloses. (P - 8)

1,74 3.815,500 6.638,97

4 E31522H3 m3 Formigó per a rases i riostres de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb

73,84 128,400 9.481,06

euros
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cubilot (P - 7)

5 F969U032 m Subministre i col.locació de remat realitzat amb tub d'acer cortén de

coronament superior del talus de 15 cm de diametre, amb junta de

dilatació de 9 m, col.locat amb soldadura d'acer cortén sobre pletines

d'acer soldades a placa de fixació ancorada a base de formigó, tot

segons projecte. Inclou el subministre i col.locació del suport realitzat

amb pletines i plaques d'ancoratge, el replanteig de tub de forma

tridimensional, el subministre i la col.locació del tub d'acer cortén, el

curvat del tub segons geometria de projecte, planxa vertical tambè en

acer corten com a encofrat perfut i/o retenció de terres, tot segons

detalls i especificacions de projecte.

(P - 21)

148,25 389,080 57.681,11

TOTAL Capítol 01.03 76.396,60

Obra 01 Pressupost Camí dels Horts

Capítol 04 Estabilització de talussos

1 E2212492 m3 Excavació i perfilat de talus en terreny existent, amb mitjans mecànics

i càrrega mecànica sobre camió, inclou la p.p. de ajudes manuals, tot

segons perfils de proyecte. Inclou el transport interior per l'obra. (P - 1)

4,62 2.013,470 9.302,23

2 F226V015 m3 Rebliment, estesa i piconat de terres amb mitjans manuals i mecanics,

amb compactacio del 95% pm, amidament sobre perfil. (P - 18)

19,83 269,890 5.351,92

3 G3L2U030 m2 Subministre i col.locació de malla tipus 'Bianmat' o similar, formada pe

rmalla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i 2,7

mm de diàmetre i malla geotextil, per a protecció de talussos, col�locat

amb ancoratge realitzat amb varilles d'acer galvanitzat de 12 mm de

diàmetree en forma de ganxo, disposades de 4 a 5 m2, i una longitud

de 15 cm, inclou reforç de malla en punts singulars.

(P - 38)

12,03 4.740,600 57.029,42

4 FR3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i

garbellada, a granel, amb mitjans mecànics (P - 28)

29,47 430,970 12.700,69

5 FR721100 M2 Hidrosembra (aigua, barreja de llavors, abonament complex

d'alliberament lent, estabilitzador sintètic d'àcrilic, microorganismes,

cobertura especial de fibra curta). (P - 35)

3,08 4.309,650 13.273,72

TOTAL Capítol 01.04 97.657,98

Obra 01 Pressupost Camí dels Horts

Capítol 05 Sanejament

1 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en

terreny no classificat, amb mitjans mecànics (P - 17)

7,94 4,330 34,38

2 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5cm de gruix de formigó

HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

40 mm, abocat des de camió (P - 10)

6,12 8,660 53,00

3 ED7FSC1S m Clavegueró amb tub de polietilè de doble paret i llis per la part interior,

de D315 mm, sn4 (4kn/m2). (P - 15)

6,37 17,330 110,39

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,

estesa i compactació amb mitjans mecànics. (P - 37)

25,39 4,320 109,68

5 E2A20000 m3 Subministrament de sorra d'aportació, de 0 a 5 mm. (P - 5) 5,63 5,000 28,15

6 ED352543 u Formació de caixa de formigó realitzat in situ de dimensions interiors

de 80x80x100cm amb paret de 14cm de gruix, amb marc i reixa de

fosa, de 13 dm3 de superficie d'absorció. Inclou la preparació de la

base de suport i tots els elements necesaris pel seu funcionament. (P -

14)

359,98 4,000 1.439,92

euros
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TOTAL Capítol 01.05 1.775,52

Obra 01 Pressupost Camí dels Horts

Capítol 06 Tanca metàl�lica

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny

compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió,

incloses les feines d'extraccio i carrega, amidament sobre perfil i en

presencia de serveis. (P - 2)

7,14 82,950 592,26

2 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5cm de gruix de formigó

HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

40 mm, abocat des de camió (P - 10)

6,12 118,500 725,22

3 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per

a l'armadura de rases, riostres i lloses. (P - 8)

1,74 1.504,980 2.618,67

4 E31522H3 m3 Formigó per a rases i riostres de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb

cubilot (P - 7)

73,84 65,180 4.812,89

5 EB3201T1 m Subministre i col.locació de tanca metàl.lica formada per planxa amb

dos plecs, d'acer corten de 5mm de gruix, 60 cm de desenvolupament i

tres alcaríes, 1,60, 2,00 i 2,40m. inclòs platines d'amcoratge a

fonamentació armada, tot d'acord al plànols de projecte i detall. (P - 13)

221,66 118,500 26.266,71

TOTAL Capítol 01.06 35.015,75

Obra 01 Pressupost Camí dels Horts

Capítol 07 Mobiliari urbà

1 FQ11JU01 u Subministro i col�locació de banc de 200 cm, model So de la casa

Escofet o equivalent, realitzat amb formigó decapat a l’àcid i polit,

aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica de color terracotta o

negre. Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular,

col�locat sobre paviment.  (P - 25)

742,51 6,000 4.455,06

2 FQ11JT01 u Subministre i col�locació de banc de 80 cm, model So de la casa

Escofet o equivalent, realitzat amb formigó decapat a l’àcid i polit,

aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica de color terracotta o

negre. Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular,

col�locat sobre paviment.  (P - 23)

496,13 4,000 1.984,52

3 FQ11JT02 u Subministre i col�locació de banc de 200 cm, model Ffa de la casa

Escofet o equivalent, realitzat amb formigó decapat a l’àcid i polit,

aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica de color terracotta o

negre. Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular,

col�locat sobre paviment.

(P - 24)

619,63 9,000 5.576,67

4 FQ32U020 u Subministre i col�locació de banc de 80 cm, model Ffa de la casa

Escofet o equivalent, realitzat amb formigó decapat a l’àcid i polit,

aresta bisellada de 6mm acabat tenyit a fàbrica de color terracotta o

negre. Color definitiu segons D.F. de forma paral�lelepípede irregular,

col�locat sobre paviment.  (P - 26)

442,47 6,000 2.654,82

5 FB12PPNE u Subministre i col.locació de papelera model ''pedra negra'' de la casa

Escofet o equivalent de 80x80 cm, de 1300 kg de pes, col.locada sobre

el paviment. (P - 22)

1.066,22 4,000 4.264,88

TOTAL Capítol 01.07 18.935,95

Obra 01 Pressupost Camí dels Horts

euros
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Capítol 08 Jardineria

1 FR3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i

garbellada, a granel, amb mitjans mecànics (P - 28)

29,47 28,800 848,74

2 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb

minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de

40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants

mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P - 27)

9,53 24,000 228,72

3 FR474135 U Subministrament de plátanus acerifolia (Plàtan) de 18 cm de

perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica (P - 29)

45,43 2,000 90,86

4 FR474136 U Subministrament de salix salva (Salze blanc) de 18 cm de perimetre,

amb pa de terra de tela metal.lica (P - 30)

38,78 1,000 38,78

5 FR476458 U Subministrament populus nigra (pollancre) de 12 cm de perimetre, amb

l'arrel nua (P - 31)

55,73 9,000 501,57

6 FR47AV06 U Subministrament pinus pinea de 12 cm de perimetre, en contenidor (P

- 32)

32,23 4,000 128,92

7 FR47AV07 U Subministrament vitex agnus-castus (aloc) de 5 cm de perimetre, en

contenidor (P - 33)

25,98 8,000 207,84

8 FR632Q31 U Plantació d'arbre de fulla caduca amb pa de terra amb malla metàl.lica

i guix o amb la rel nua, amb camió grua,  (P - 34)

67,15 24,000 1.611,60

TOTAL Capítol 01.08 3.657,03

Obra 01 Pressupost Camí dels Horts

Capítol 09 Seguretat i Salut

1 XESS0001 Pa Partides alçada d'abonament integra de seguretat i salut (P - 39) 4.056,61 1,000 4.056,61

TOTAL Capítol 01.09 4.056,61

Obra 01 Pressupost Camí dels Horts

Capítol 10 Control de Qualitat

1 XESS00CQ Pa Partides alçada a justificar de control de qualitat (P - 40) 2.920,00 1,000 2.920,00

TOTAL Capítol 01.10 2.920,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/10/09 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Moviment de terres 23.086,94

Capítol 01.02  Paviments 22.748,29

Capítol 01.03  Remats 76.396,60

Capítol 01.04  Estabilització de talussos 97.657,98

Capítol 01.05  Sanejament 1.775,52

Capítol 01.06  Tanca metàl�lica 35.015,75

Capítol 01.07  Mobiliari urbà 18.935,95

Capítol 01.08  Jardineria 3.657,03

Capítol 01.09  Seguretat i Salut 4.056,61

Capítol 01.10  Control de Qualitat 2.920,00

Obra 01 Pressupost Camí dels Horts 286.250,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

286.250,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Camí dels Horts 286.250,67

286.250,67

euros
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Adaptació urbanística del camí dels Horts a la riera de Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 286.250,67

13,00 % Benefici industrial SOBRE 286.250,67.................................................................. 37.212,59

6,00 % Gastos generals SOBRE 286.250,67..................................................................... 17.175,04

Subtotal 340.638,30

16,00 % IVA SOBRE 340.638,30........................................................................................ 54.502,13

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 395.140,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS NORANTA-CINC MIL  CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS )

Barcelona, Octubre de 2009

Carlos Martínez Manchón
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