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1. OBJECTE 
 

L’ objecte del present projecte és descriure els paràmetres i treballs necessaris 

per a l’execució de les obres de remodelació i instal·lació de gespa artificial en el 

Camp de Futbol Municipal de Batea. La conversió del camp de gespa de sauló a 

gespa artificial és la raó de ser del present projecte. 

 

La substitució del actual paviment de sauló a gespa artificial té la voluntat d’obtenir una 

utilització més intensiva del camp de futbol, obtenint una major rendibilitat social de la 

instal·lació esportiva. 

 

 

2. PROMOTOR 
 

El promotor del projecte i propietari de les instal·lacions és l’excelentísim 

Ajuntament de Batea. 

 

 

3. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 

Els documents que formen el present projecte són els següents: 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA 

1.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.2. ANNEXES A LA MEMÒRIA 

ANNEX 1: Justificació de preus 

ANNEX 2: Xarxa de sanejament  

ANNEX 3: Xarxa de reg 

ANNEX 4: Gespa artificial  

ANNEX 5: Il·luminació 
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ANNEX 6: Plà d’obra 

ANNEX 7: Seguretat i salut 

ANNEX 8: Control de qualitat 

ANNEX 9: Estudi de impacte ambiental 

ANNEX 10: Gestió de residus 

ANNEX 11: Estudi d’alternatives 

ANNEX 12: Normativa aplicable 

ANNEX 13: Reportatge fotogràfic 

DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONES TÈCNIQUES 

DOCUMENT 4: PRESSUPOST 

4.1. QUADRES DE PREUS 1 I 2 

4.2. ESTAT D’AMIDAMENTS 

4.3. PRESSUPOST 

4.4. FULL RESUM 

 

 

4. ESTAT ACTUAL 
 

4.1. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
 

MEDI FÍSIC: 

La Vila de Batea es troba situada al peu d'un turó a 376 m d'alçada, a la part oest de la 

comarca de la Terra Alta, i formant línia fronterera amb les terres d'Aragó seguint en 

bona part el curs del riu Algars. 

 

El terme de Batea, que té una superfície de 127,55 km2, és creuat per una sèrie de 

barrancs paral·lels, els quals fan cap a diferents valls vertebradores de la totalitat del 

terme, la vall de Voravall o Barball, a llevant, el riu Algars a ponent i la Vall Major, la 

més important de totes i base de la producció agrícola, que travessa tot el terme de 

sud a nord, des de la serra de Botja fins al Matarranya, riu al qual vessa les aigües, 

dins el terme de Nonasp. 
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El municipi comprèn la vila de Batea, els antics pobles de Pinyeres i l'Algars i alguns 

masos disseminats. 

 

 

MEDI HUMÀ: 

L'economia de Batea és bàsicament agrària. El 70% de la població activa treballa en 

l'agricultura, especialment en el conreu de la vinya, i en l'elaboració de vins. 

Actualment a Batea hi ha vint cellers. 

 

La indústria consta de petites empreses vinculades principalment al món de la 

construcció i del sector tèxtil. De fet, més del 50% de la població activa femenina 

treballa en l'àmbit de la confecció. La masculina es reparteix bàsicament entre 

la construcció i l'agricultura. També és important la cunicultura i el sector porcí. 

 

4.2. INTRODUCCIÓ 
 

La zona d’actuació es troba dins d’un recinte municipal dedicat a la pràctica 

d’esport. L’àrea en el que es concreten les actuacions és el recinte del camp de fútbol. 

El solar te forma rectangular, presenta una topografía plana sense importants 

desnivells i amb una superficie aproximada a la zona d’actuació de 5,350 m2. 

El camp de futbol existent es trova delimitat per una barana metàl·lica i la grada 

existent a ambdós laterals del camp i al gol nordoest. 

 

4.4. PLANIMETRIA 
 

El camp de futbol presenta un desnivell pràcticament pla, amb pendents 

inferiors al 1% laterals, que fins ara han resultat suficients per a l’evacuació de les 

aigües de pluja. 

 

4.5. ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

Degut les característiques de l’obra i que es treballa sobre un camp de terra 

existent, no es precisa cap estudi geotecnic concret. 

 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Memoria descriptiva 

 

  6 

 

 

5. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 
 

El nou terreny de joc s’ubicarà a l’interior de l’actual gradería i disposarà d’una 

zona perimetral de dimensions reglamentàries. 

 

Transversalment s’adaptarà la instal·lació per a la pràctica de futbol -7, mitjançant el 

marcatge de 2 camps d’aquesta modalitat a cada costat de la linia divisòria del camp 

de futbol-11. 

 

Es plantejen els treballs necessaris per a l’execució d’una sub-base adequada a la 

sol·lució de gespa artificial, i un sistema de reg per canons de llarga distancia per a 

aquest tipus de infraestructura esportiva. 

 

Vist que es preveu la utilització del camp de futbol per a les modalitats de futbol 11 i 

futbol 7 pel que el nou camp que es projecta tindrà les dimensions similars al camp 

actual. Pel que fa al camp de futbol 11 les seves dimensions seran: 

 

CAMP DE FUTBOL 11: 100x53,5 m 

Terreny de Joc: 95x50,5 m 

Amplada de Bandes: 1,50 m 

Amplada de Fons: 2,50 m 

 

En relació als camps de futbol 7 es preveu el marcatge de dos camps de les següents 

dimensions: 

 

CAMP DE FUTBOL 7: 53,5x39 m 

Terreny de Joc: 50,5x39 m 

Amplada de Bandes: - 

Amplada de Fons: 1,50 m 

 

El nou camp de futbol tindrà dos pendents transversals mínimes d’aproximadament el 

0.8 % fins als laterals. 
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6. CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ DELS TERRENYS 
 

Els terrenys on està ubicada la instal·lació que ens ocupa es troben classificats 

per el planejament vigent de l’Ajuntament de Batea com a sòl urbà rotacional esportiu. 

 

L’acutació prevista no altera els paràmetres urbanístics actuals de la parcela sobre la 

que s’actúa. 

 

 

7. SOL·LUCIÓ ADOPTADA 
 

7.1 ESTUDIS PRELIMINARS I REPLANTEIG 
Abans de l’inici de les obres es fara el replanteig del terreny, marcant els vèrtex 

del camp així com els seus eixos principals i totes aquelles referències que es 

considerin necessàries i suficients per a la correcta execució dels treballs. 

 

Un cop realitzat el replanteig inicial, així com aclarats posibles dubtes o omissions de 

projecte, es firmara l’acta de replanteig corresponent per part de la Direcció 

Facultativa, la Propietat i el Constructor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 camp de futbol existent (acabat de sauló) 
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Es pot apreciar que la topografía del terreny mostra una superficie plana amb una 

suau pendent longitudinal, dades que corroborarà l’estudi topogràfic. 

 

 

7.2 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 
 

Inicialment es procedirà al desmuntatge de les porteríes existents, així com de 

les bases de formigo en les que están anclades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Porteries fixes existents 

 

Posteriorment, es fara el desmuntatge de la barana metàl·lica perimetral existent, i la 

retirada del dau de formigó de la fonamentació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Barana metál·lica perimetral existent 
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Després es demoliran les actuals banquetes per a jugadors suplents fetes d’obra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Actuals banquetes per a jugadors suplents 

 

 

7.3 MOVIMENT DE TERRES  
    

Inicialment es fara el rasanteig adecuat al terreny existent per a buscar la 

pendent a dues aigües del camp actual.  

S’intentarà no afectar a la capa inferior (desmunt control·lat). Els treballs es realitzaran 

per mitjans mecànics. Les terres sobrants es carregaran  en camió i es traslladaran a 

on el promotor disposi o en el seu cas a l’abocador més proxim.   

Un cop obtenides les pendents adequades, es compactarà aquesta capa i s’excavaran 

les rases necessaries per a la instal·lació dels serveis. 

 

7.4 XARXA DE DRENATGE I SANEJAMENT 
 
7.4.1 Canaleta 

Per la zona interior a la barana i al mur de contenció que delimita el camp de 

futbol, es col·locarà sobre un llit de formigó de 15 cm., una canaleta de drenatge 

prefabricada, de formigó polímer tipus T-KANAL o similar, material totalment ecològic i 

resistent a agents climatològics. 
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La canaleta anirà col·locada als laterals del camp de futbol a l’alçada de la cota inferior 

de la gespa artificial. La canaleta anirà col·locada de tal manera que permeti una 

connexió amb el geocompost de manera fàcil i eficaç per a una correcta avacuació de 

l’aigua. 

 

 

Al llarg de tota la longitud de la canaleta es col·locaran Pericons Sorrencs del mateix 

material que la canaleta, els qual serán registrables per a la seva neteja, i d’aquesta 

forma evitar que el col·lector pugui ser obstruït i provocar el colapse de la xarxa. 

Aquests pericons conectaran les canaletes amb el col·lector a través de pericons de 

sanejament. 

 

Fig.5 Canaleta de formigó polímer tipus T-KANAL 

 

7.4.2 Col·lector 
 

Amb la finalitat de evacuar les aigües recollides per la canaleta i portar-les fins 

al tub col·lector d’evacuació d’aigües, els pericons sorrencs de formigó polímer estaran 

connectats a pericons registrables mitjançant una canonada de PVC de 110 mm. 

Aquests conduiran les aigües pluvials fins als pericons i aquestes evacuaran a un 

col·lector de PVC de 200 mm que recorrerà ambdós laterals del camp de futbol. 

Amb la finalitat d’evitar possibles obstruccions de la xarxa de sanejament, es 

construiran pericons registrables de 60x60x150 cm. Aquestes estaran construïdes per 

fàbrica de maó massís enfoscada amb morter de ciment pel seu interior. 

La canalització del tub col·lector de les bandes es trobarà unida per un tub col·lector 

de PVC de 250 mm per una de les bandes formant una “U”. D’aquesta manera totes 
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les aigües es drenaran cap al punt de recogida de pluvials més pròxim a travès d’un 

mateix punt. 

L’excavació per a la formació de rases per a col·lectors serà a cel obert per mitjans 

mecànics amb una secció mitjana de 0,70x1,40m i amb una pendent longitudinal del 

0,5%. 

Les canonades a col·locar seran de PVC de junta elàstica de secció circular i diámetre 

de 110,200 i 250 mm., per a 4 atmósferes P.N. segons norma UNE amb certificat de 

homologació de qualitat AENOR, col·locada sobre llit de sorra de riu i reblert de sorra 

fins a 15 cm per sobre del tub. Posteriorment reblirà tota la rasa amb material  

excedent de l’obra.  

 

7.5 XARXA DE REG 
 

 El sistema de reg es composarà per un 

total de 6 canons fixes elevats del tipus Sectorial 

de Retorn Lent model TORO TWIN 101 o similar, 

muntats sobre tub de 2 metres d’alçada d’acer 

galvanitzat. Aquests tipus de canons tenen un 

angle de trajectoria de 23 graus, caudal Q=45 

m3/h amb PN6, distribuits 3 a cada lateral del 

camp ( dos als córners i un a l’alçada del centre 

del camp). Aquests canons tenen un alcanç de 45 

metres, amb lo qual es pot assegurar un reg 

suficient i homogeni per tot el terreny de joc.  

        Fig. 6 canó sectorial 

S’instal·larà un equip programador de 6 estacions Hunter SRC, de control elèctric 

mitjançant electro vàlvules situades cadascuna d’elles en el cos del Cano de reg. 

Cadascuna de les estacions de l’equip programador (de la 1 a la 6) posaran en 

funcionament un canó, amb un temps de reg aproximat de 2 minuts/estació. 
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Fig.7 Programador de 6 estaciones Hunter SRC, de control elèctric mitjançant 

electrovàlvules situades cadascuna d’elles en el cos del canó de reg. 

 

Es preveu la col·locació d’un grup d’impulsió hidroneumàtic composat per 2 bombes 

CPD VE121/7 montades en paral·lel per un caudal unitari de 28,5 m3/h a 70 m.c.a, 

amb una potencia de 9,25 Kw per unitat a una velocitat de 2900 r.p.m.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 Grup d’impulsió hidroneumàtic format per 2 bombes CPD VE 121/7 en paral·lel 

 

Al treballar amb les canonades sense càrrega, la posada en marxa de les bombes es 

produeix de forma esglaonada, mitjançant un temporitzador, uns segons desprès de 

l’obertura de la electrovàlvula. El canvi d’una estació a una altra es realitza 

sobreposant l’arrancada del segons a la parada del primer.  Al finalitzar el cicle 
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complet, es produeix primer la parada del grup i a continuació el tancament de les 

electrovàlvules, amb el que es descarrega la pressió de les canonades per els propis 

canons. Aquesta operació el·liminta el cop d’ariet. 

A la zona de l’anell, per al subministrament d’aigua als canons es realitzarà una doble 

conducció enterrada que estarà formada per una canonada de polietilè d’alta densitat 

de 90 mm y PN 10, completament electrosoldada, a més d’una conducció d’un circuït 

elèctric per la instal·lació del reg constituït per una Manguera Aceflex de 0,6/1 kv de 

1,5 mm2 de secció de 7,5,4,3 i 2 fils per la instal·lació, incloent connectors DBY de 

RAIN BIRD, introducció de la manguera de conductors en canonada de polietile PE-50 

a PN6 i DN32, col·locada en rasa al costat de la canonada de reg. 

Aquesta canonada transmitirà les ordres del programador a les electrovàlvules a 

través d’una senyal elèctrica de 24V mitjançant el programador de 6 estacions. 

Alhora, el sistema estara dotat d’un Deposit de Poliéster de 15.000 llitres de capacitat, 

el qual anirà soterrat. Des del dipòsit s’impulsarà l’aigua mitjançant l’electrobomba.  

Les electrovàlvules seran de 3” de pas total per alts rendiments amb una mínima 

pèrdua de càrrega i escomesa roscada de 3” de 24 V i 2,5 W. Son vàlvules de 

tancament lent per evitar cops d’ariet.  

Els pericons on aniran instal·lades les electrovàlvules seran pericons sifónics 

registrables de 60x60x60 cm. Realitzats amb fàbrica de maó massis enfoscat pel seu 

interior. 

La gespa artificial necessita ser regada abans d’efectuar qualsevol activitat, ja sigui un 

partit o entrenament, per a obtenir el grau de lubricació necessari per al 

desenvolupament del joc. 

 

7.6 SUBBASE GRANULAR 
 

Aquesta capa, també denominada “capa de suport no aglomerada” te per 

objectiu donar estabilitat al futur paviment de gespa artificial.  

Es col·locarà una capa de tot-ú artificial de aproximadament 15 cm. a la zona del 

Camp de futbol. Aquest tot-ú será distribuït homogeneament de tal forma que pugui 
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arribar a les cotes establertes, amb una pendent de 0,70% a ambdós costats del camp 

amb l’objectiu de que es pugui garantir el correcte drenatge cap a les canaletes. 

Aquest tot-ú està composat per àrids seleccionats, nets, solids i resistents, de 

uniformitat sufficient, sense material orgánica ni argila. Anirà compactada fins a un 

95% del Proctor Modificat, presentant unes toleràncies de planimetría de ± 10 mm.  

L’execució de la subbase de tot-ú es realitzarà mitjançant motoniveladora. Per 

asegurar una bona compactació de la capa, s’utilitzarà un Corró Vibratori 

Autopropulsat de al menys 12 Tones. 

 

 

 

Fig. 9 Motoniveladora extenent la 

capa de suport no aglomerat. 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Rodillo vibratori autopropulsat 

compactant la capa de tot-ú 
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7.7 LÀMINA DRENANT AMB BASE IMPERMEABLE 
 

Un cop realitzada i compactada la subbase granular, es començarà a extendre 

transversalment al camp de futbol rotllos de un geocompost format per una làmina 

drenant amb una base impermeable. 

La làmina drenant amb base impermeable es composa d’una geomembrana d’alta 

resistència a la compressió que proporciona una gran capacitat de drenatge. Per la 

especial distribució dels seus filaments que formen l’estructura inferior, aporten un 

efecte “motlle” que augmenta l’absorció de l’impacte i dona sensació de naturalitat al 

trepitjar. 

A la cara superior te un geotextil que te doble funció: fer de filtre o barrera per a que el 

rebliment de la gespa artificial no penetri a la càmera interior, i al mateix temps 

proporciona un drenatge laminar, és a dir, que condueix la humitat repartint-la entre les 

seves fibres evitant que es formin socs d’escorrentía que degraden el terreny. La 

cámara interior d’aire que es manté sota la gespa ajuda a disipar la humitat amb molta 

rapidesa i amb majors condicions higièniques. A la part inferior incorpora una làmina 

impermeable que no permet el pas de l’aigua cap a la subbase granular. 

Fig. 11 i 12 Extensió de la làmina drenant amb base impermeable 
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7.8  GESPA ARTIFICIAL 
 

Un cop es van col·locant transversalment les làmines drenants amb base 

impermeable, es pot extendre els rollos de gespa artificial. Per al present projecte es 

preveu la col·locació de la gespa sintética del tipus Soccer Pro MAX S de 60 mm 

d’alçada. Aquesta gespa compleix amb els requisits FIFA 2 STARS. 

fig.13 Gespa artificial Soccer Pro MAX S 

Aquesta gespa és de tipus monofilament bicolor Thiolon MAX s de 60 mm d’alçada. Fibra 

de 12.000 Dtex, composada per 6 fils monofilament de 350 micres d’espesor.  

Es col·locarà en rollos de 4 metres d’amplada, encolant les juntes amb adhesiu 

poliuretànic bicomponent, sobre banda de poliçester (resistencia a ruptura > 15 N/mm).  

Serà llastrat inicialment amb 10 kgs/m2 de sorra de sílice de cant rodó, amb 

granulometría 0,5 a 1,0 mm, i en segon lloc amb 17 kgs/m2 de granulat de cautxú 

reciclat, amb granulometría 0,8-2,0 mm, amb mitjans mecànics. 

El marcatge será blanc per al futbol-11 i groc per al futbol-7, segons les normes de la 

RFEF, amb el mateix material que la resta de gespa, insertat i encol·lat amb el mateix 

sistema. 
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7.9 EQUIPAMENT ESPORTIU 

Es dotarà a aquesta instal·lació esportiva del equipament adequat per a la pràctica de 

futbol-11 i de futbol-7. Aquest equipament consisteix en: 

- 1 joc de porteríes fixes per a futbol 11. Aquest joc està composat per dos porteríes 

d’Alumini Lacat en blanc amb secció ovalada de 120x110 cm, amb ganxos de 

PVC per a la fixació de la xarxa de nylon de 3 mm. 

Fig. 14 i 15 Porteria de futbol 11 reglamentaria 

    

 

Fig. 16 Secció ovalada portería de futbol  
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- 2 jocs de porteríes d’alumini abatibles per a la pràctica de futbol-7 de secció 

rodona de 90 mm, amb ganxos de PVC per a la fixació de la xarxa de nylon de 

3mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17,18 i 19 Porteria abatible de futbol 7 reglamentaria 

 

- 1 joc de banderins de córner compost per 4 unitats ( subministre i col·locació) 

 

 

 

 

 

Fig. 20 Banderins de córner 
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- 40 metres de xarxa parapilotes en ambdos gols del camp de futbol-11, amb 

una alçada de 6 metres i xarxa trasera de nylon 3mm, col·locada sobre tub de 

90 mm amb fonamentació de formigó de 90x90x90.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 Xarxa parapilotes de 6 metres d’alçada 

7.10 IL·LUMINACIÓ 

Es preveu la instal·lació de 4 columnes troncopiramidals d’acer galvanitzat de 18 

metres d’alçada, per a la col·locació a cadascuna d’elles de tres projectrors 

d’halogenurs metàl·lics de 2.000W de potencia per a aportar una il·luminació mitja de 

131 lux al terreny de joc. S’inclouen tots els treballs de canalitzacions, preses de terra i 

connexió de quadres individuals i generals per al correcte funcionament de la 

instal·lació. 

7.11 TANCAMENTS 

 

7.11.1 Vorades 

Amb la finalitat de definir els límits en aquelles zones on no es pot rematar una 

obra de pavimentació contra un mur o un altre tipus d’element, es fa necessari 

col·locar vorades de formigó prefabricat de 8x20 cm, el qual anirà col·locat sobre una 

base de formigó HM-15 i units amb morter per a fonamentació. 

 

7.11.2 Barana perimetral 

Es col·locarà una barana metàl·lica de característiques reglamentàries amb la 

finalitat de delimitar el camp de futbol de els passadisos perimetrals. 
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La barana metàl·lica d’hacer galvanitzat será de 100 cm d’alçada formada per un tub 

horitzontal de diámetre 50 mm i 2 mm d’espesor. Peus drets de tub 50*2 mm col·locats 

cada 2 metres, amb peces especials d’alumini en les unions i terminacions, incloent-hi 

els ancoratges de formigó al sòl i les pletines. 

 

7.11.3 Mur de contenció 

Per  a solventar el problema de desnivell del terreny actual al lateral noroest, on 

actualment existeix una rampa per a poder accedir des de aquesta zona a la tribuna, 

es planteja la necessitat de construir un mur que pugui contenir les càrregues producte 

de la rampa i d’aquesta forma suavitzar la pendent. Aquest mur separarà el passadís 

perimetral en aquesta zona del camp de futbol. 

Es projecta l’execució d’un mur de blocs de formigó prefabricat al lateral noroest per a 

retenir les terres producte de la nivelació del camp. Aquest es un mur de bloc armat de 

0,40 metres d’alçada, el qual anirà sobre una viga de cimentació de 0,40x 0,40 metres 

a tota la longitud del mur. L’acabat del mur a la part superior será de cantell rodò, amb 

la finalitat d’evitar arestes vives que puguin ocasionar traumatismes. 

 

 

Fig. 22 Zona on es projecta el mur de 

blocs de formigó prefabricat 

 

 

 

7.12 TRACTAMENT DEL ENTORN 

 

7.12.1 Formigonat en passadís perimetral  

A la zona del gol noroest del camp de futbol s’executarà una solera de formigó 

en massa de 15 cm. Tambe s’executarà un passadís de 1,5 metres a cada lateral del 

camp. Aquesta solera es realitzarà amb formigó HM-150, tamany màxim de l’àrid 20 
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mm., armat amb malla electrosoldada de 150x150x5 i juntes de dil·latació cada 25 m. 

L’acabat de la llosa será fratasat. 

 

7.11.2. Zona d’accesos al recinte per a discapacitats 
 

Actualment el recinte no disposa d’accesos per a persones amb discapacitat. 

Per raons d’accesibilitat es preveu la realització d’una rampa a l’entrada al recinte 

situada al fons sudest per la ubicació de persones amb discapacitat física des de la 

porta d’entrada fins la zona on es trova el bar. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 Entrada on es projecta l’accès per a persones amb discapacitat física 

 

8. QUADRE DE TOLERÀNCIES 
 

  
Fons capsa 

Subbase 

granular 

Pendent 

longitudinal 
0% 0% 

Pendent 

transversal 
1% 1% 

Espesor mig existent 15 cm 

Planimetria máx. 

admissible 

0,3% 9 

mm/3m 
0,2% 6 mm/3 m 
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9. ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

Donades les característiques de l’obra i que es treballa sobre un camp de terra 

existent (sauló), no es precisa un estudi geotécnic concret.  

 

 

10. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

El termini d’execució estimat per les obres resenyades és de 12 setmanes de 

treball a contar des del momento en que es firmi l’acta de replanteig i inici de les obres. 

El Contractista haurà de portar un calendari justificatiu de l’execució de les obres, 

acompanyat d’un programa de treball detallat. 

 

 

11. CONTROL DE QUALITAT 
 

L’execució del present projecte es durà a terme amb materials i tècniques 

constructives d’ús comú, per la qual cosa no es considera necessària l’elaboració d’ un 

Programa de Control de Qualitat específic, malgrat tot hauran de fer-se els controls de 

qualitat definits en el Plec de Condicions, etc. i tots aquells que la D.F. consideri durant 

el transcurs de l’obra. Per a aquest supòsit es destinarà un 1% del pressupost total de 

l’ obra. 

 

Les característiques i requisits que hauran de complir els materials i unitats d’obra 

integrants del projecte,estaran d’acord amb les determinacions de la normativa 

específica d’obligat compliment i en vigor a la data en que s’hauran d’executar les 

obres. 

 

Els materials prefabricats com canaletes, vorades, tubs, col·lectors, etc., hauran 

d’aportar el corresponent certificat d’homologació. 

 

Els criteris per a la recepció o rebuig dels materials els decidirà la Direcció Facultativa. 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Memoria descriptiva 

 

  23 

 

 

En l’annex de Control de Qualitat s’aprofundeix més el tema tractat. 

 

 

12. NORMATIVA APLICADA 
 

12.1. URBANÍSTICA. 
 

El projecte s’ha redactat d’acord amb les ordenances i normativa urbanística 

fixada en el PGOU per a aquest complex esportiu. 

 

- Norma CTE DB-SE-AE “ Accions a l’edificació” 

- Norma CTEDB-SE-F “ Murs resistents de fàbrica de totxo” 

- Instrucció EHE 

- Normes tecnològiques N.T.E. 

- Normes sobre ferms i paviments del MOPU (PG-3) 

- Norma tecnològica sobre reg i drenatges 

- Norma DIN-18035 part 3: drenatges 

- Norma DIN-18035 part 5: paviment sintètic 

- Norma NIDE del Consell Superior d’Esports 

- Reglamentació de la R.F.E. de Futbol 

- Reglamentació electrotècnica de B.T. 

- Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC, Maig 2005) 

- Norma UNE-EN 749:2004 per al material esportiu 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d’aprovació del Codi d’accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28 d’abril de 1995) 

- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-

sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

- Codi Tècnic de l’Edificació, RD 314/2006, de 17 de març de 2006 

- Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, RD 

129/85 
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Justificació de la normativa establerta en el PIEC.  

 

En la redacció del present projecte s’han tingut en compte les ordres dictades 

pel Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC, maig 

2005). Per tal de complir el PIEC col·locarem els canons a una distancia superior a 

1,5m de la línea de fora de banda, complint així també les normes NIDE. 

 

Les baranes que es col·locaran en el camp de futbol seran lliures de qualsevol tipus de 

aresta o cantons vius. El materials utilitzats seran d’acer galvanitzat o en cas que no 

sigui així estarán protegides amb una pintura d’esmalt, protegint-ho en qualsevol cas 

de les inclemències del temps. 

 

En el cas dels equipaments esportius s’acreditaran amb les seves corresponents 

certificacions conforme compleixen les normes europees UNEEN. 

Els altres punts, estan justificats en el sistema constructiu, en el qual es col·locaran els 

sistemes necessaris per tal de complir tots els punts del PIEC, en els temes de 

drenatge, estabilitat dels terrenys, planimetries entre d’altres. 

 

L’especificació dels diferents punts d’afectació de la normativa en aquest tipus d’obres, 

es troben descrits a l’annex 12. Justificació del compliment del Decret 135/1995. 

 

En la redacció del present projecte s’han tingut en compte les ordres dictades pel 

Decret 135/1995 de 24 de març de desenvolupament de la llei 20/1991 de 25 de 

novembre de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i 

d’aprovació del codi d’accessibilitat. Per complir aquesta normativa totes les zones de 

pas que es realitzaran seran d’una amplada superior a 90cm en totes les parts i en les 

que s’hagi de realitzar girs seran superiors a 1,50m, els desnivells que hi haguí es 

salvaran amb rampes de pendents no superiors a un 8%. 

 

L’especificació dels diferents punts d’afectació de la normativa en aquest tipus d’obres, 

es troben descrits a l’annex 12. 
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Justificació del compliment del Decret 352/2004. 

 

En el present projecte s’han tingut en compte les ordres dictades pel Real Decret 

352/2004 del 27 de juliol pel que s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la 

prevenció i control de la legionel·losis. (DOGC 4185-29.7.2004). 

Les instal·lacions susceptibles d’aplicació d’aquesta normativa en el projecte redactat 

són bàsicament la instal·lació de reg per canons, juntament amb el dipòsit de retenció 

d’aigua; instal·lacions catalogades de baix risc segons s’estableix a l’article 2 del 

decret.  

 

Per a les instal·lacions de baix risc cal elaborar programes de manteniment higiènico-

sanitaris adequats a les seves característiques. S’han d’aplicar programes de 

manteniment que incloguin, com a mínim, la neteja i, si escau, la desinfecció 

preventiva i/o en continu de la instal·lació. Les tasques realitzades s’han d’anotar en 

un registre d’activitats de manteniment higienico-sanitari. La periodicitat 

de neteja d’aquestes instal·lacions ha de ser almenys, d’una vegada a l’any. 

 

Com a mesures de prevenció i segons l’establer en aquesta llei, cal incloure un 

sistema de manteniment adequat a la instal·lació, mitjançant la recomanació de neteja 

periòdica de les toveres del sistema de reg i de cloració de l’aigua acumulada 

mitjançant pastilles de clor en els aljubs, no considerant-ne necessari en aquest cas la 

instal·lació d’un sistema de cloració automàtic, donat que no es tracta d’aigua apta pel 

consum humà. 

 

12.2 GENERAL 
 

En la redacció del present projecte s’ha realitzat d’acord amb l’article 1r. A) u 

del Decret 462/1971 del 11 de març, es tindran en compte les Normes Vigents 

aplicables sobre construcció en l’execució de les obres . 

 

12.3 HOMOLOGACIONS 
 

En la redacció del present projecte s’ha tingut en compte la Normativa de la 

Real Federació Espanyolade Futbol. La gespa estarà homologada per la Federació 

Espanyola de Futbol., de la FIFA i la UEFA. 
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13. CRITERIS D’AMIDAMENT 
 

Els amidaments es realitzaran sobre obra realment executada, al marge dels 

amidaments que s’indiquen en l’estat d’amidaments com a document del projecte. 

Qualsevol excés de medició superior al 5% de la xifra que indiqui l’E.M haurà de ser 

justificat pel constructor i acceptat per la propietat. 

 

 

14. PRESSUPOST. 
 

El pressupost d’Execució Material per a la realització de les obres del “Gespa 

artificial al camp de futbol municipal de Batea” és de QUATRE-CENTS TRENTA-MIL 

NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS. 

(430.983,75€) I el pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) és de QUATRE-

CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUINCE 

CENTIMS. (499.941,15€). 

 

 

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 

D’acord amb l’article 54 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 

sector públic i vist que l’import total de l’obra és superior a 350.000€ la classificació 

requerida al contractista per a la realització de les obres que ens ocupa será de: 

 

Categoria d, Grup G, Subgrup 6 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 121 TREBALLS PREVIS                                                 
121.1        Pa  Treballs de topografia                                          

Treballs de, topografia, aix ecament i replanteig de cotes i seguiment durant el transcurs de l'obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.010,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIEZ EUROS

1.295Y6      ud  Demolició i retirada equipament esportiu                        

Demolició i retirada de les dues porteries de futbol actuals, barana tubular perimetral, demolició de banquetes ex is-
tents d'obra. Inclòs càrrega i transport a l'abocador.

U01AA011     6,000 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 120,00

A03CF010     6,000 Hr  RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV                                 76,45 458,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 578,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 MOVIMENT DE TERRES                                              
1.03         M3  Reperfilat terreny existent                                     

Ex cav ació del terreny  ex istent amb maquinària adequada amb la formació de pendents del 0,8% cap als dos late-
rals, repefilat, aniv ellat amb motoniv eladora i compactat al 95% del PN. La part que s'ex cav a es compensa amb el
replè de la zona central aprox . Inclosa càrrega i descàrrega i transport amb mitjans mecànics.

U01AA011     0,020 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 0,40

A03CA005     0,010 Hr  CARGADORA S/PNEUMÀTICS C=1.30 M3                                86,00 0,86

A03FB010     0,010 Hr  CAMIÓ BASCULANT  10 Tn                                          79,88 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

2.5111       ml  Excavació per a formació de rases                               

Ex cav ació de rasa de fins 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics per
a formació de rasa per a serv eis. Inclou càrrega mecànica del material ex cav at.

U01AA011     0,180 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 3,60

A03CF005     0,180 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                 79,15 14,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01RZ020     m3  Rebliment i piconatge de rases                                  

Rebliment i piconatge en rases amb productes procedents de la prèstecs de material seleccionat, ex tensió, humec-
tació i compactació en capes de 20 cm. d'espesor, amb un grau de compactació del 95% del proctor modificat.

O01OA020     0,015 h.  Capataç                                                         25,00 0,38

O01OA070     0,200 h.  Peó ordinari                                                    20,00 4,00

M07N030      1,100 m3  Cánon sòl seleccionat préstec                                   1,24 1,36

M05RN030     0,020 h.  Retrocargadora pneumátics 100 CV                                45,24 0,90

M07W080      25,000 t.  km transport terres en obra                                     0,45 11,25

M08CA110     0,020 h.  Cisterna aigua s/camió 10.000 l.                                30,14 0,60

M05RN010     0,020 h.  Retrocargadora pneumàtics 50 CV                                 32,64 0,65

M08RL010     0,200 h.  Corró v ibratori manual tándem 800 kg.                           5,84 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.04         M2  Perfilat i compactació del camp de futbol                       

Reperfilat i compactació superficial realitzat amb motoniv eladora i compactadora autopropulsada, inclou p.p. regat i
refinament de la superfície final, compactat al 95% del PN, mesurada la superfície ex ecutada.

U01AA011     0,010 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 0,20

A03CI010     0,010 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                81,41 0,81

U02FP021     0,015 Hr  Compactadora autopropulsada 10 a 12 T                           18,51 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D02VK301     M3  Càrrega i transport de material a abocador                      

Transport de material, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 10 Tn,
amb un recurregut de més de 5 i fins a 30 Km. Inclou gestió a monodipòsit o centre de reciclatge i tax es.

A03CA005     0,010 Hr  CARGADORA S/PNEUMÀTICS C=1.30 M3                                86,00 0,86

A03FB010     0,100 Hr  CAMIÓ BASCULANT  10 Tn                                          79,88 7,99

DHRTH        1,000 M3  Cànon de v ertit                                                 10,00 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE                                  
1.21         ML  Subministre i col�locació canaleta formigó polímer              

Subministre i col�locació de Canal de Formigó Polímer tipus T-KANAL de secció 153mm d'amplada x 149mm alça-
da, per a la recollida d'aigües pluv ial i prov ist d'entrades laterals, en mòduls de 1 metre de longitud, preses de se-
guretat, amb cantonades de formigó polímer per a protecció lateral.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 25,00 5,00

U01AA011     0,200 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 4,00

U05JA010     1,000 Ml  Canaleta tipus T-KANAL                                          12,00 12,00

U05JA030     1,000 Ml  Reix a galv anitzada                                              1,00 1,00

1.09         1,000 ml  Ex cav .Canaleta Perimetral                                       9,92 9,92

1.16         1,000 ml  Fonamentació i rigola canaleta                                  16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.51         ud  Subministre i col�locació pericó sorrenc de formigó polímer     

Subministre i instal�lació de pericó sorrenc de formigó polímer tipus T-KANAL de secció 153mm x  560mm, amb
Suministro y  Colocación de Arenero de  Hormigon Polimero Tipo ACO N100 SPORT 010 de sección 153mm
x 560mm, con cistell d'acer galv anitzat per a la recogida de sòlids que puguin entrar a la canaleta.
Aquesta partida inclou ex cav ació de rasa per deposita el pericó, eliminació de material ex edent a abocador autorit-
zat, suministre i col�locació del pericó sorrenc, aix í com la construcció d'una rigola de formigó per a la sev a protec-
ció.

U01AA007     1,000 Hr  Oficial primera                                                 25,00 25,00

U01AA011     1,000 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 20,00

U05JA040     1,000 Ud  Pericó sorrenc tipus T-KANAL                                    30,00 30,00

1.09         1,000 ml  Ex cav .Canaleta Perimetral                                       9,92 9,92

1.16         1,000 ml  Fonamentació i rigola canaleta                                  16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.18         UD  Pericó sanejament registrable                                   

Pericó de sanejament registrable de  60x 60x 100 cm. realitzada amb fàbrica de maó massis de 1/2 peu d'espessor
rebut amb morter de ciment 1/6, enfoscat al seu interior, i/solera de formigó HM-15 N/mm2  de 15 cm de espesor y
tapa de fundición, s/NTE-ISS-50/51, Incluy e ex cav ación y  transport de material sobrant a abocador.

1.14         0,830 M3  Ex cav . pous                                                     69,01 57,28

U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 25,00 50,00

U01AA011     1,000 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 20,00

A02AA510     0,050 M3  FORMIGÓ H-200/40 elab. obra                                     91,79 4,59

A01JF002     0,050 M3  Morter ciment 1/2                                               111,49 5,57

U05DA070     1,000 Ud  Marc i Tapa Fundició 60x 60x 60                                   50,00 50,00

U10DA001     120,000 Ud  Maó ceràmic 24x 12x 7                                             0,10 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.0832       ml  Col�lector soterrat PVC 110mm                                   

Canonada de PVC de 110mm. de diàmetre, en tubs de longitud de 6m., col�locada sobre llit de sorra de riu rentada
i posterior rebliment de 20 cm amb sorra seleccionada ex empte de pedres majors a 10 mm. i/pp. de peces espe-
cials, instal�lació d'acord al Plec de prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de pobla-
cions (MOPU) i segons NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

U01FY105     0,200 Hr  Oficial 1ª fontaneria                                           25,00 5,00

U01FY110     0,100 Hr  Ajudant fontaneria                                              22,00 2,20

U25XP0011    1,000 ud  Material complementari                                          1,00 1,00

U25AA452     1,000 ml  Tub. PVC ev ac 110mm                                             13,00 13,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.07         Ml  Col�lector soterrat PVC 200mm                                   

Canonada de PVC de 200mm. de diàmetre, en tubs de longitud de 6m., col�locada sobre llit de sorra de riu rentada
i posterior rebliment de 20 cm amb sorra seleccionada ex empte de pedres majors a 10 mm. i/pp. de peces espe-
cials, instal�lació d'acord al Plec de prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de pobla-
cions (MOPU) i segons NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

U01FY105     0,200 Hr  Oficial 1ª fontaneria                                           25,00 5,00

U01FY110     0,100 Hr  Ajudant fontaneria                                              22,00 2,20

U25XP0011    1,500 ud  Material complementari                                          1,00 1,50

U25AA4000    1,000 ml  Tub. PVC ev ac. 200mm                                            25,00 25,00

U25XP001     0,050 Kg  Adhesiu per a PVC                                               16,00 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

1.021        ml  Col�lector soterrat PVC 250mm                                   

Canonada de PVC de 250 mm. de diàmetre, en tubs de longitud de 6m., col�locada sobre llit de sorra de riu renta-
da i posterior rebliment de 20 cm amb sorra seleccionada ex empte de pedres majors a 10 mm. i/pp. de peces es-
pecials, instal�lació d'acord al Plec de prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de pobla-
cions (MOPU) i segons NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

U01FY105     0,200 Hr  Oficial 1ª fontaneria                                           25,00 5,00

U01FY110     0,100 Hr  Ajudant fontaneria                                              22,00 2,20

U25XP0011    2,500 ud  Material complementari                                          1,00 2,50

RHDTHDRG     1,000 ml  Tub. PVC 250mm                                                  30,00 30,00

U25XP001     0,050 Kg  Adhesiu per a PVC                                               16,00 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 4 XARXA DE REG                                                    
CAÑONES      ud  Reg per canons el�levats                                        

Instal�lació general de reg composta per:
-) Connex ió de l'anell de reg a grup d'impulsió, mitjançant canonada de polietilè electrosoldada PE100, de 110 mm
de diàmetre PN10.
-) Canonada de polietilè electrosoldada PE100 de 90mm de diàmetre PN10.
-) Col�lector d'entrada de v àlv ula format per electrov àlv ula de 3" i accesoris de connex ió.
-) Col�lector de sortida format per tub de ferro galv anitzat de 2", suport mecànic mitjanánt tub de ferro de 4", fins a 2
metres d'alçada.
-) 6 canons  TORO TWIN 101 PLUS sectorial de retorn lent i angle de 24º.
-) Conductor multifiliar de coure RV-K 0,6/1 kv  4x 2,5mm2 per a alimentació d'electrov àlv ules.
-) Tub de canalització de doble capa de 50mm colocat en rasa.
-) programador de reg de 6 estacions amb memoria no v olàtil i tres programes independients.
NO INCLOU:
6 pericons de 0,60x 1,20, ex cav ació de rases, caseta de 2x 1,5 per a emmagatzemar equip de bombeig.

U01FY105     32,000 Hr  Oficial 1ª fontaneria                                           25,00 800,00

U01FY110     32,000 Hr  Ajudant fontaneria                                              22,00 704,00

WW90390      6,000 Ud  Canó Sectorial TORO TWIN 101 PLUS                               500,00 3.000,00

TUBO4        6,000 ud  Tub galv aniz. 4¨                                                150,00 900,00

TUBO 2       6,000 ud  Tub galv anizado de 2¨                                           100,00 600,00

WW90908      6,000 Ud  Acces. Tub Sortida Electrv .                                     80,00 480,00

U40AB201     6,000 Ud  Electrov àlv ula 3"                                               120,00 720,00

U40AB563     6,000 Ud  Accesoris Tub. entrada Electrov .                                80,00 480,00

U40AG777     330,000 ml  Tub PE 100 de 90                                                10,00 3.300,00

TUBO110      10,000 ml  Tub PE 100  de 100                                              15,00 150,00

U40AG226     20,000 Ud  Peces d'enllaç de polietilè                                     8,00 160,00

U40AA320     330,000 Ml  Conductor multifiliar                                           6,00 1.980,00

U40AA745     330,000 ML  Tub. canaliztació de doble capa 50                              0,50 165,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.439,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS

GRUPO        ud  Grupo de impulsió                                               

Grupo de Impulsió format per:
-) Bomba Espa CPD VE 121/7, formada per 2 bombes v erticals de 12,5 hp conectades en paral�lel i muntades so-
bre bancada metàl�lica, per a un cabal de 45m3 a 70 m.c.a., connex ió hidràulica a canonada de reg.
Aspiració mitançant canonada PVC PN16 a deòsit.
-) Quadre elèctric per a control de grup d'imulsió, diferencials, magnetotèrmics, guardamotors, reles i demés ele-
ments necessaris, a més de la instal�lació elèctrica, canalització i cablejat per a la interconnex ió entre quadre de
control i bombes, sondes de seguretat.
-) Sistema per al control d'ompliment del deòsit format per  electrov alv ula de 1 1/2", interruptor de niv ell, canonada
d'ompliment de polietilè  DN-50 PN10 (max  20 mts), inclosa p.p. accessoris.

U01FY105     10,000 Hr  Oficial 1ª fontaneria                                           25,00 250,00

U01FY110     10,000 Hr  Ajudant fontaneria                                              22,00 220,00

SENSOR       2,000 Ud  Sondes seguretat                                                50,00 100,00

ASP          20,000 ml  Tub. aspiració                                                  12,00 240,00

U26AD666     1,000 ud  Bomba Espa CPD VE 121/7                                         4.500,00 4.500,00

CELECT       1,000 ud  Quadre elèctric                                                 450,00 450,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.760,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.14         ud  Depòsit aigua 15.000 L                                          

Subministre i instal�lació de deòsit de 15,000 litres de poliester reforçat de fibra de v idre sense potes amb 2 boques,
una sortida de tub PVC de 250ml .
NO inclou:
Ex cav ació, formació d'un llit de formigó per a depositar el depòsit, rebliment de formigó fins la meitat del depòsit, re-
bliment amb material procedent de l'ex cav ació, eliminació de material ex cedent a abocador, aix í com la formació
d'un perico en la part superior del deòsit per introduïr els tubs d'impulsió.

U24FD066     1,000 Ud  Depòsit poliester 15.000 L                                      3.800,00 3.800,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS

COLODEP      ud  Instal�lació de dipòsit                                         

Ex cav ació, formació dpun llit de formigó per a depositar el depòsit, rebliment de formigó fins la meitat del depòsit,
rebliment amb material procedent de l'ex cav ació, eliminació de material ex cedent a abocardor, aix í com la forma-
ció d'un pericó en la part superior del depòsit per introduïr els tubs de impulsió.

1.14         35,000 M3  Ex cav . pous                                                     69,01 2.415,35

A02AA301     8,000 M3  FORMIGÓ H-150/20 elab. obra                                     90,20 721,60

U01FY105     6,000 Hr  Oficial 1ª fontaneria                                           25,00 150,00

U01FY110     6,000 Hr  Ajudant fontaneria                                              22,00 132,00

U26AD112     10,000 ud  Material compl./peces espec.                                    2,00 20,00

D02VK301     48,000 M3  Càrrega i transport de material a abocador                      18,85 904,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.343,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.20         UD  Pericó de reg per a electrovàlvula                              

Pericó de 60x 60x 60 cm. realitzat amb fàbrica de maó massís de 1/2 peu d'espesor rebut amb morter de ciment de
1/6, enfoscat al seu interior,  i/solera de formigó H-150 N/mm2 armat amb malla electrosoldada de 15x 15, de 10
cm d'espesor i tapa de fundició per les electrov àlv ules, s/NTE-ISS-50/51.

1.14         0,830 M3  Ex cav . pous                                                     69,01 57,28

U01AA007     1,000 Hr  Oficial primera                                                 25,00 25,00

U01AA011     1,000 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 20,00

A02AA510     0,100 M3  FORMIGÓ H-200/40 elab. obra                                     91,79 9,18

A01JF002     0,050 M3  Morter ciment 1/2                                               111,49 5,57

U05DA070     1,000 Ud  Marc i Tapa Fundició 60x 60x 60                                   50,00 50,00

U10DA001     120,000 Ud  Maó ceràmic 24x 12x 7                                             0,10 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

1.212        ud  Pericó de reg per a canons de reg                               

Pericó de 60x 60x 60 cm. realitzat amb fàbrica de maó massís de 1/2 peu d'espesor rebut amb morter de ciment de
1/6, enfoscat al seu interior,  i/solera de formigó H-150 N/mm2 armat amb malla electrosoldada de 15x 15, de 10
cm d'espesor i tapa de fundició per els canons de reg, s/NTE-ISS-50/51.

1.14         0,830 M3  Ex cav . pous                                                     69,01 57,28

U01AA007     1,000 Hr  Oficial primera                                                 25,00 25,00

U01AA011     1,000 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 20,00

A02AA510     0,100 M3  FORMIGÓ H-200/40 elab. obra                                     91,79 9,18

A01JF002     0,050 M3  Morter ciment 1/2                                               111,49 5,57

U10DA001     120,000 Ud  Maó ceràmic 24x 12x 7                                             0,10 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.13         ud  Caseta de Bombeig                                               

Formació de caseta de Bombeig per a la instal�lació de quadre de maniobra i grup de pressió, amb les següents
caracterítiques:
- Dimensions 2 x  1.5 mesures totals
- Ex cav ació de rasa i formació de zuncho de 40x 40 amb quadre rodó del 16 i H 20
- Formació de parets mitjançant bloc de formigó v ibrat de 15 cm d'espesor..
- Formacio de 1 finestra amb reix a i porta de x apa galv anitzada.
- Rev estiment amb morter de ciment ex teriorment.
- Solera interior amb formigó ruletejat.
- Coberta formada per v igues Tipus C-120 i x apa galv anitzada.
- La pendent de la coberta sera d'un 5% éssent l'alçada mínima de 2,60m.

D02HF100     1,680 M3  EXCAV.MECÁN. RASES SANEJAMENT T.F                               89,05 149,60

D04EA002     1,120 M3  FORM.CICLOPEO HM-20 CIM.V.M.                                    117,01 131,05

D05AK260     0,720 M3  H.A.HA-25/P/20/IIa CENT.E. MAD.JACE                             472,37 340,11

D35AA010     42,000 M2  PINTURA AL TEMPLE LLIS COLOR                                    3,14 131,88

D07AA201     21,600 M2  FAB.BLOQ.FOR.GRIS 40x 20x 10 cm                                   35,20 760,32

D04PK010     4,000 M2  SOLERA FORM.H-150/20 e=10cm                                     55,64 222,56

D13DG010     51,400 M2  ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/3 VER.                                   9,76 501,66

D23AA155     1,890 M2  PORTA BAT.DOBLE XAPA ROPER                                      130,86 247,33

D23CA010     1,800 M2  MARC FIX ACER PERF.ESMALT.                                      51,37 92,47

D08NA012     5,000 M2  CUB. XAPA GALV. 0,7 mm PL-40/250                                27,40 137,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.713,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.456        ml  Escomesa elèctrica                                              

Escomesa elèctrica formada per conductor de coure 5x 16mm2, amb aillament tipu RV-K 0,6/1kv  i tub  de canalit-
zació de doble capa de 75 mm. Totalment instal�lat, muntat i connex ionat

COND.E       1,000 ml  conductor de coure 5x 16mm2                                      21,00 21,00

TUB CAN      1,000 ml  tub de canalització de doble capa de 75 mm                      4,00 4,00

U01AA007     0,050 Hr  Oficial primera                                                 25,00 1,25

U01AA011     0,050 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

2.ERG        ml  Escomesa elèctrica                                              

Escomesa d'aigua formada per tub PE 40 de diàmetre 75mm. Totalment instal�lat, muntat i connex ionat

TUB45        1,000 ml  Tubo PE 40 DN 75                                                14,00 14,00

ENLACES      0,080 UD  Enlaces codados                                                 20,00 1,60

U01FY105     0,050 Hr  Oficial 1ª fontaneria                                           25,00 1,25

U01FY110     0,050 Hr  Ajudant fontaneria                                              22,00 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 6 PAVIMENTACIÓ                                                    
1.23         M3  Subbase granular tot-ú artificial                               

Subbase granular de tot-ú tipus Z 40 de 15 cm de gruix  mig, compactat al 95% del P.M. amb la planimetria que es
defineix  en el plec de condicions.
Tolerància de planimetrìa del 0,1% mesurat amb regle de 3m.

U01AA011     0,080 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 1,60

U04PY001     0,400 M3  Aigua                                                           0,53 0,21

U04AF400     1,100 M3  Tot-ú artificial                                                22,47 24,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

TEMA.QDRAIN  m2  Làmina geodrenant amb base impermeable                          

Subministre i col�locació làmina geodrenant amb base impermeable, col�locada sobre subbase granular, amb la
planimetria que es defineix  en el plec de condicions. Tolerància de planimetria del 0,1% mesurat amb regle de 3m.

U01FR0051    0,050 Hr  Oficial 1ra muntador                                            25,00 1,25

U01FR0071    0,050 Hr  Peó muntador                                                    22,00 1,10

TEMA         1,050 m2  Làmina geodrenant amb base impermeable                          3,52 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SOLERA15     m2  Solera formigó 15 cm                                            

Solera de 15 cm. de espessor, realitzada amb formigó HM-150 N/mm2., tamany  màx im de l'àrid 20mm. elaborat
en central, i/v ertit, col�locació i armat amb malla electrosoldada #150*150*5 mm., incloent p.p. de juntes,aserrat
d'aquestes i fratassat. Según EHE.
Aquesta partida inclou conformació del terreny  ex istent per a la col�locació d'una solera de formigó de 10 cm en el
pasadís perimetral i eliminació de material ex cedent a abocador.

U01AA007     0,050 Hr  Oficial primera                                                 25,00 1,25

U01AA011     0,050 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 1,00

D04PH010     1,000 M2  MALLA ELECTROS. 15X15 D=5                                       4,07 4,07

A02FA72312   0,150 M3  FORM. HM -150                                                   120,00 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

DISCA        u   Adequació rampa discapacitats                                   

Adecuación de la entrada al campo de fútbol con rampa para discapacitados.

U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 25,00 50,00

U01AA011     2,000 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 40,00

D04PH010     20,000 M2  MALLA ELECTROS. 15X15 D=5                                       4,07 81,40

A02FA72312   6,000 M3  FORM. HM -150                                                   120,00 720,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 101 GESPA ARTIFICIAL                                                
MAX S 60SBR  m2  Césped Artificial MAX ¨S¨ 60mm SBR                              

Subministre de gespa artificial fibra monofilament bicolor Thiolon MAX S de 60 mm d'alçada, marcatge blanc per al
futbol 11 i groc per al futbol 7, segons normes de la RFEF. Insertat encolat, i llastrat amb 10 kg/m2 de sorra de síli-
ce de cantó rodó i 17 kg/m2 de granulat de cautx ú reclicat SBR.

U01FR0051    0,050 Hr  Oficial 1ra muntador                                            25,00 1,25

U01FR0071    0,050 Hr  Peó muntador                                                    22,00 1,10

03WSS00012   18,000 kg  Arena de sílice de cantó rodó                                   0,10 1,80

WWW9930      15,000 kg  Granulat cautx ú SBR                                             0,21 3,15

MAX S 60 PU  1,000 m2  Gespa MAX S 60 PU                                               16,59 16,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 EQUIPAMENT ESPORTIU                                             
4.1          jgo Porteries fixes futbol 11 reglamentàries                        

joc de porteries de futbol 11 reglamentaries, de 7,32x 2,44. Secció ov alada de 120x 100 mm, per empotrar al terra
amb v aina, tensors i calaix  a la part inferior. Ganx os antilesió. Inclou x arx es de caix ó confeccionades amb nilon
de 3,5 mm i malla 100x 100 mm.

1.87878      4,000 ud  Dau de formigó                                                  156,29 625,16

U01AA007     4,000 Hr  Oficial primera                                                 25,00 100,00

U01AA011     4,000 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 80,00

UU935000     1,000 Ud  joc porteries relgamentaries f11                                1.850,00 1.850,00

UU935111     1,000 Ud  Base trasera porteria f11                                       250,00 250,00

UU936000     1,000 Ud  joc x arx es f11                                                  145,00 145,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.050,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

4.2          jgo Banderins abatibles futbol 11                                   

joc de banderins de còrner flex ibles. Pal i molla de plàstic dur amb banderola de PVC color v ermell, totalment
col�locat.

U01AA011     1,000 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 20,00

U38TC0013    1,000 Ud  joc banderoles                                                  132,00 132,00

%            3,000 %   costos indirectes..(s/total)                                    152,00 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.3          jgo Porteries abatibles futbol 7 reglamentaries                     

UD. Juego de porterías reglamentarias de futbol 7 de Aluminio ABATIBLES seccion redonda 90 mm, incluso gan-
cho de PVC para fijacion de red de Ny lon de 3mm .

1.98989      2,000 ud  Ex cav .Perf.Limp..Hormigonado Dados F-7                          138,42 276,84

U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 25,00 50,00

U01AA011     2,000 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 40,00

U38TC0012    1,000 Ud  Juego Porteria Futbol 7 Abatibles                               1.650,00 1.650,00

UU938000     1,000 Ud  Juego Redes Futbol7                                             116,51 116,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.133,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.4          Ud  Banquetes jugadors suplents 5m 10 jugadors                      

Banqueta suplents de jugadors de futbol 5 metres i 10 jugadors, fabricat en acer galv anitzat, plaques de metracrilat i
policarbonat ex truït. Completen l'estructura de la banqueta els seients indiv iduals, realitzats en polipropilè o banc
corregut.

1.87878      2,000 ud  Dau de formigó                                                  156,29 312,58

UU09300      1,000 Ud  Banc de 5mts per a 10 jugadors                                  2.500,00 2.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.812,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D37TO001     Ud  Marcador electrònic                                             

Marcador electrònic de 0 a 9 gols i temps de partit en minuts, totalment instal�lat i rebut.
Dimensions ex teriors 200x 80x 10 cm, alçada 45 cm, v isibilitat màx ima a 200 metres, tipus de control v ia radio.

U01AA501     30,000 Hr  quadrilla A                                                     15,12 453,60

U38TO050     1,000 Ud  marcador mod. Senior 9                                          2.500,00 2.500,00

SOPORTEMAR  1,000 pa  suport marcador                                                 450,00 450,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.403,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 658 TANCAMENTS                                                      
D37JA788     ml  Tanca perimetral per a camp de futbol                           

Subministre i col�locació de tanca perimetral per a camp de futbol fabricada amb tub metàl�lic d'acer galv anitzat de
50 mm de diàmetre i 3mm de gruix . Tanca d'un metre d'alçada imés 20 cm d'ancoratge, amb suports v erticals ca-
da 2m. Amb les corresponents obertures. Amb t superior d'alumini.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 25,00 2,50

U01AA011     0,100 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 2,00

U38NE089     1,000 ml  tanca perimetral                                                25,00 25,00

34553GQ      0,100 ml  equip de perforació                                             5,00 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

3.02         ud  Xarxa protecció fons de porteries                               

Xarx a trasera de porteria de protecció de fons formada per x arx a de ny lon 3mm 100x 100 de 6 metres d'alçada per
40 metres de longitud. Postes de ferro galv anitzat de 90 mm separats cada 5 metres col�locats sobre cimentació de
formigó de 90x 90x 90.

1.86564      9,000 ud  Ex cav Perf.Limp.formigonat daus per postes                       170,04 1.530,36

U01AA007     10,000 Hr  Oficial primera                                                 25,00 250,00

U01AA011     10,000 Hr  Peó ordinari                                                    20,00 200,00

U38TQ0051    240,000 M2  Malla Ny lon3mm 100x 100                                          7,00 1.680,00

U26AD111     20,000 ud  Petit material                                                  2,00 40,00

UU02100      9,000 ud  Poste de ferro galv anitzat                                      140,00 1.260,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.960,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

BORDILLO     ML  Vorada de formigó 8x20                                          

Vorada prefabricada de formigó de 8cm d'ample i 20 cm d'alçada, col�locat sobre base de formigó HM-20 i junta
amb morter de cimentació 1:2,  mesura la longitud ex ecutada.

1.10         0,250 M3  Ex cav . Mecan. Vorada                                            14,31 3,58

1.15         0,180 m3  Fonamentació i rigola v orada                                    98,88 17,80

U37CE0071    1,000 Ml  Vorada formigó 8x 20                                             8,00 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

TWY          ud  Porta accès al camp 3 metres amplada                            

Porta d'accès al camp de futbol del tipus galv anitzat per l'accès d'espectadors. Porta de 2 fulles de 1,5 metres i 2
metres d'alçada

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

GERG         ud  Porta accès al camp 5 metres d'amplada                          

Porta d'accès al camp de futbol del tipus galv anitzat per l'accès d'ambulàncies i equip de manteniment. Porta de 2
fulles de 2,5m. i 2,0m. d'alçada

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

9            ml  Mur de bloc de formigó                                          

Mur de bloc foradat de formigó gris de 40x 20x 20 cm. , rebut am morter de ciment CEM II/B-M 32,5 N
i sorra de riu M-5, armadura v ertical formada per 4 rodons d'acer B500 S, de D=12 per m. i armadura horitzontal de
2 rodons de D=8 cada fila de blocs, i/p.p. de rebliments de formigó de 365 kg, de ciment/m3. de dosificació, i/v ertit,
v ibrat, rejuntat, p.p. de formació de dintells, peces especials, replanteig, niv elació, neteja i medis aux iliars,
s/NTE-FFB-11 y  CTE-SE-F.

O01OA160     0,760 h.  Quadrilla H                                                     33,68 25,60

P01BG081     13,000 ud  Bloc formigó. gris 40x 20x 24 esp.mur.arm.                        1,25 16,25

P01MC040     0,030 m3  Morter cim. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 1,98

P03ACC040    3,730 kg  Acer corrugat B 500 S/SD  12 mm                                 0,66 2,46

P03ACC020    4,147 kg  Acer corrugat B 500 S/SD  8 mm                                  0,72 2,99

A03H110      0,176 m3  FORM. DOSIF. 365 kg /CIMENT Tmáx .20                             82,63 14,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 7 IL�LUMINACIÓ                                                    
U09BCP030    m.  Línia enllumenat P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.                      

Línia alimentació per enllumenat del camp formada per conductors de coure 4(1x 16)mm2 amb aïllament tipus
RV-0,6/1 kV, inclou cable per x arx a equipotencial tipus VV-750, canalitzats sota tub de PVC de diàmetre 90 en
muntatge enterrat en rasa de qualsev ol tipus de terreny  i connex ionat.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         25,00 3,75

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         20,00 3,00

P15AF060     1,000 m.  Tub rígid PVC D 90 mm.                                          4,39 4,39

P15AD030     4,000 m.  Cond.aïllat. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                             2,48 9,92

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     2,21 2,21

U01EZ030     1,000 m3  EXCAV.RASA                                                      5,85 5,85

P01DW090     1,000 ud  Petit material                                                  2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U10CC050     ud  Columna 18 m.                                                   

Columna de 18 m. d'alçada composta per els següents elements:

-Columna troncocònica de x apa d'acer galv anitzat segons normativ a ex istent
-Caix a de connex ió i protecció
-Conductor interior per a 0,6/1 kV
-Pica de terra
-Pericó de pas i dreiv ació 0,40x 0,40x 0,60 cm.
-Fonamentació realitzada amb formigó de 330 kg. de ciment per m3 i perns d'ancoratge, muntat i connex ionat.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         25,00 12,50

P16AK090     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=18 m.                              800,00 800,00

U11SAM040    1,000 ud  fonamentació bàcul 18 m.                                        145,06 145,06

U11SAA010    1,000 ud  ARQUETA 40x 40x 60 cm. PASO/DERIV.                                96,45 96,45

P15GK110     1,000 ud  Caix a connex ió amb fusibles                                     6,40 6,40

P15AE002     12,000 m.  Cond.ailla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           9,58 114,96

P15EB010     2,000 m.  Conduc coUre nu 35 mm2                                          2,38 4,76

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 16,76

M02GE010     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,95

P01DW090     1,000 ud  Petit material                                                  2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.208,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10CC070     ud  Creueta suport 3 projectors                                     

Creueta per a suport del projectors, construïda amb perfils metàl�lics d'acer galv anitzat, amb peces de fix ació a co-
lumna recta i accesoris per fix ació de projectors.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         25,00 25,00

O01OB210     1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         20,00 20,00

P16AK110     1,000 ud  Creueta fix ació 3 projectors                                    382,94 382,94

P01DW090     1,000 ud  Petit material                                                  2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10PI110     ud  Projector halogenur metàl�lic 2000W.                            

Projector simètric construït en fundició injectada d'alumini, pintat amb resines de poliuretà, reflector d'alumini anodit-
zat, amb tancament de v idre templat i junta de silicona, amb làmpada de halogenur metàl�lic tubular de 2.000W i
equip d'arrencada. Instal�lació, inclou replanteig, accesoris d'anclatge i connex ionat.

Proy ector simétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de halogenuro metálico tubular de 400 W.
y  equipo de arranque. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         25,00 25,00

P16AB110     1,000 ud  Proy .simé halgnur. 2.000W.                                      310,00 310,00

P16CD110     1,000 ud  Lámp.halgnur.tub. 2000W.                                        31,72 31,72

P01DW090     1,000 ud  Petit material                                                  2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08709 SEGURETAT I  SALUT                                               
SUBCAPÍTULO SYS1 INSTAL�LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                              
DGH          Mes Caseta prefabricada per a menjador                              

Més de lloguer de caseta prefabricada per a menjador de 6x 2.35
m, amb estructura metàl�lica mitjançant perfils conformats en fred
i tancament x apa nerv ada i galv anitzada amb acabat de pintura
prelacada. Aïllament interior amb llana de v idre combinada amb
polistirè ex pandit.Rev estiment de P.V.C. en terres i tauler
melaminat en parets. Finestres
d'alumini anoditzat, amb persianes corredores de protecció, amb
pica correguda amb aix etes, inclosos instal�lació elèctrica amb
distribució interior d'enllumenat i força amb presa ex terior a 220 V,
i corresponent quadre de centralització d'interruptors diferencial i
magnetotèrmic.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

S            Mes Caseta prefabricada per a vestuaris                             

Més de lloguer de caseta prefabricada per a v estuaris d'obra de
6x 2.35 m., amb estructura metàl�lica mitjançant perfils conformats
en fred i tancament x apa nerv ada i galv anitzada amb acabat de
pintura prelacada. Aïllament interior amb llana de v idre combinada
amb polistirè ex pandit.Rev estiment de P.V.C. en terres i tauler
melaminat en parets. Finestres d'alumini anoditzat, amb persianes
corredores de protecció, inclosos instal�lació elèctrica amb
distribució interior d'enllumenat i força amb presa ex terior a 220 V,
i corresponent quadre de centralització interruptors diferencial i
magnetotèrmics.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

2C           Ud  Transport, descàrrega i recollida de caseta prefabricada        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

B            Ud  Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Y56446       Ud  Escomesa provisional de fontaneria a casetes d'obra             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

5CC          Ud  Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

VT           Ud  Banc de prolipropilè per a 5 persones amb suports metàl�lics    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

T2C          Ud  Taquilla metàl�lica individual amb clau de 1,78m d'alçada       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

79K          Ud  Taula metàl�lica amb capacitat per a 10 persones per a menjador 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

5C           Ud  Neteja i desinfecció de casetes d'obra. Neteja semanal          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYSSENY SENYALITZACIONS                                                 
5T52         Ud  Cartell indicatiu de risc                                       

Cartell indicatiu de risc de 0.30x 0.30 m. amb suport metàl�lic de
ferro galv anitzat 80x 40x 2 mm. i 1,3 m. d'alçada, inclosos obertura
de pou, formigonat , col�locació i desmuntatge.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

234          Ud  Senyal de perill d'obres                                        

Seny al de perill d'obres, triangular de 700 mm. de costat, d'acer
galv anitzat, col�locació i desmuntatge.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2342G        Ud  Senyal de protecció obligatòria del cap                         

Seny al de protecció obligatòria del cap, de P.V.C. rígid,
col�locació i desmuntatge.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO SYSIND PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
235          Ud  Parella de guants de cuir i lona (tipus americà)                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

45           Ud  Parella de guants de goma (neoprè)                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GWE2         Ud  Parella de guants aïllants per a electricistes                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

2T23T        Ud  Parell de botes de seguretat                                    

Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl�liques.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

52P          Ud  Parell de botes de goma (d'aigua)                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24634        Ud  Ulleres panoràmiques antipols                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

74M          Ud  Ulleres antiimpactes                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2354V        Ud  Casc de seguretat                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

78N          Ud  Protectors auditius tipus tap                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

1256         Ud  Granota de treball                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SYSCOL PROTECCIONS COL�LECTIVES                                        
06456        Ud  Extintor portàtil de pols polivalent                            

Ex tintor portàtil de pols poliv alent ABC de 6Kg. de càrrega i
eficàcia 21A/113B, amb suports.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

34899        Ud  Farmaciola d'obra instal�lada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

21455        Ud  Reposició de material de farmaciola d'obra                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS21 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT                                          
4512         H   Reunions coordinació en matèria de seguretat e higiene          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

24312        H   Formació de seguretat e higiene en el treball                   

Formació de seguretat e higiene en el treball, considerant una
hora a la setmana i realitzada pel coordinador en seguretat e
higiene o per un tècnic competent.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

123          Ud  Revisió mèdica obligatòria                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

5.4          Ud  Equip de manteniment i conservació dels equips de protecció     

Equip de manteniment i conserv ació dels equips de protecció
indiv idual i dels sistemes de protecció col�lectiv a, considerant una
hora diària d'ajudant i peó

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 121CDC CONTROL QUALITAT                                                
SUBCAPÍTULO 121.3 Terraplenat                                                     
98124        ud  Anàlisi Granulomètric                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS

958412       ud  Límits d' Atterberg                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

958423       ud  Proctor Modificat                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

954851       ud  Index CBR                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

965842       ud  Densitat ¨in situ¨                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 121.4 Subbase Granular                                                
98124        ud  Anàlisi Granulomètric                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS

958412       ud  Límits d' Atterberg                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

958423       ud  Proctor Modificat                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

958452       ud  Desgast de los angeles                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

965842       ud  Densitat ¨in situ¨                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 121.6 Gespa Artificial                                                
12.923       UD  Certificat qualitat producte IBV                                

Certificado de producto y  de prestación deportiv a de Césped INSTALADO emitido por el Instituto de Bioquímica de
v alencia IBV.
Estos ensay os consistiran en :
1.- Amortiguación de Impactos
2.- Bote de pelota
3.- Deformación
4.- Planimetría
5.- Rodadura de pelota
6.- Tracción rotacional (resistencia al giro)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.362,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

13 de may o de 2010 Página 20
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1. CLIMATOLOGIA 
 

Per a establir les precipitacions màximes per a qualsevol període de retorn, s’han 

analitzat registres pluviomètrics i realitzat amb els anàlisis estadístics corresponents. 

Les dades aportades han estat registrades per l’Estació de Mora la Nova, siguent 

punts totalment vàlids per a la zona a estudiar. 

- Estació de Mora la Nova. Codi de l’estació 9-968 (Tarragona) 

 

Per a obtenir resultats que quedin del llindar de la seguretat, es confecciona la sèrie 

envolvent de la zona, prenent les precipitacions màximes en 24 hores de l’estacióper 

cada any. 

Es pot veure la següent sèrie numèrica amb les dades recollides per l’estació entre els 

anys 1975 i 1990:  
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El problema que es planteja, per a l’estudi del cabal de referència, és la obtenció de 

una llei de distribució que defineixi la freqüència amb la qual un determinat valor de 

precipitació o cabal no és superat, per a un període de retorn considerat. 

Per la deducció de la llei, partim de la sèrie de valors extrems considerada, en intervals 

d’un any de duració i escollint en cadascun d’ells només el seu valor màxim. 
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El model Gumbel té la següent expressió: 

 

On: 

 

Desenvolupant el model per les observacions obtingudes de les estacions 

pluviomètriques properes a la zona de referència, podem determinar la següent taula 

de valors: 
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2. HIDROLOGIA 
 

En l’estudi hidrològic que ens ocupa es calcularà les aigües pluvials que el 

Camp municipal de futbol de Batea aportarà a la xarxa de drenatge projectada. 

 

2.1 CONQUES 
 

Es tindrà en compte la totalitat del Camp Municipal de Futbol de Batea. 

Considerem tres conques que queden grafiades al plànol adjunt a aquest anexe. Es 

pot considerar la Conca 1 la meitat Esquerra del camp en sentit longitudinal si mirem 

cap el Noroest. La Conca 2 ocupa l’altre meitat del terreny de joc restant, i a més recull 

tota l’aigua provinent de l’entrada principal al camp.  La Conca 3 ocupa la zona 

pavimentada amb formigó on trobem el bar, fins a la part central del camp, on es 

col·locarà una reixa contínua per a la recollida de l’aigua. 

Les superficies obtingudes d’aquestes conques son les següents: 

Superficie (m2) 

Conca 1 2675 

Conca 2 3046 

Conca 3 260 

  

2.2 SUPERFICIES D’APORTACIÓ 
 

Confeccionem a continuación una taula amb les superficies totals d’aportació a 

cada zona de la xarxa, realitzant un càlcul ponderat dels coeficients d’escorrentia a 

cada un d’ells. 

Es considera per a les calçades un C=0,90 , doncs es considera que un 10% es 

absorbit per les zones verdes: mentre que per l’aport de parcel·les es considera un 

C=0,30  ja que les pròpies parcel·les estarán ajardinades i aportaran als vials un cabal 

mínim. Les zones verds no aporten cabal als vials ja que absorbeixen les aigues 

d’aquesta zona, llavors C=0,00. En el nostre cas, considerem C=1,00 ja que tota la 

zona del Camp de Futbol estar a pavimentada amb algún tipus de sòl. 
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Superficie (km2) x C 

Conca 1 0,027 

Conca 2 0,305 

Conca 3 0,260 

 

2.3 CÀLCULS DEL TEMPS DE CONCENTRACIÓ 
 

Calculem els temps de concentració  a partir de la següent fórmula donada per 

la I.C. al punt 4.2.4.3.1:  

 

On: 

 L: longitud del curs principal, en Km 

P: pendent del curs principal en m/m 

T: temps de concentració en hores 

 

Les dades obtingudes es presenten en la següent taula: 

Longitud (Km) 
Diferencia Cotes 

(M) 
Pendent (m/m) 

Temps de 

concentració 

(hores) 

Conca 1 0,027 0,190 0,007 0,050 

Conca 2 0,027 0,190 0,007 0,050 

Conca 3 0,057 0,010 0,027 0,067 
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2.4 CÀLCUL DE LA INTENSITAT MITJA DE PRECIPITACIÓ P ER A UN INTERVAL 
DE REFERÈNCIA DE 60 MINUTS 

 

Calculem la Intensitat mitja per al retorn considerat ( 10 anys), segons la 

expressió del mètode de Nadal: 

 

On: 

    Màxima intensitat mitja per a un interval de referencia 

   Màxima intensitat mitja en l’interval de 60 min. = 129,7 mm/h 

 T (min) : intèrval de referencia en minuts 

 

Amb les dades i la fòrmula anterior, obtenim les següents dades: 

I∆t = 126,21 mm/h = 0,000035058717 mm/s 

 

Amb les dades de la Intensitat mitja calculada, obtindrem els cabals de avinguda en 

m3/s de cada conca que aporta a la Unitat de execució. El cabal d’avinguda el 

calcularem amb la expressió 4.2.4.1. de la I.C. : 

 

 Amb totes aquestes fórmules obtindrem els següents resultats: 

It (mm/h) 

Superficie (km2) x 

C Q (m3/s) 

Conca 3 126,21  0,260 0,093 

Conca 2 126,21  0,305 0,107 

Conca 1 126,21  0,027 0,009 
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2.5 ANÀLISI DE LES RECOLLIDES 
 

Totes les conques desemboquen a la canalització de formigó polímer, que a 

través de pericons sorrencs avacuaran totes les aigües recollides a col·lectors laterals 

de PVC de diàmetre 200mm. 

 

Estudiarem que amb el tub de PVC de diàmetre 200 mm es drena el cabal vertit per la 

Conca 2 (la que rep més cabal) : 0,107 m3/s 

 

Per estimar la capacitat de desaigua en elements on la pèrdua d’energia es deu al 

fregament amb conduccions rugoses en règim turbolent s’utilitzarà la fórmula de 

Manning: 

 

On:  

J (m/m): pendent de la línea d’energia. Es prendrà igual a la pendent 

longitudinal de l’element. 

V(m/s): velocitat mitja. En el nostre cas, al tractarse d’aigües pluvials la velocitat 

es trobarà entre 0,5 i 6 m/s 

Rh (m): Radi hidràulic (S/p). On p es el perimeter mullat. 

n: coeficient de rugositat 

S (m2): secció del conducte 

Q (m3/s): cabal 

 

En el nostre cas: 

J= 0,005 
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S= 0,031 m2 

Rh= S/p= 0,159 m 

n: 0,012 

V= (1 / 0,012) x 0,1592/3 x 0,005 ½ = 1,73 m/s 

 

Per tant, la connexió de PVC diàmetre 200 mm projectada recollirà les aigües vertides. 
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3. SOL·LUCIÓ ADOPTADA 
 

Per la zona interior a la barana i al mur de contenció que delimita el camp de futbol, 

es col·locarà sobre un llit de formigó de 15 cm., una canaleta de drenatge 

prefabricada, de formigó polímer tipus T-KANAL. 

 

La canaleta anirà col·locada als laterals del camp de futbol a l’alçada de la cota inferior 

de la gespa artificial. La canaleta anirà col·locada de tal manera que permeti una 

connexió amb el geocompost de manera fàcil i eficaç per a una correcta avacuació de 

l’aigua. 

 

Fig. 1. Canaleta T-KANAL 

 Al llarg de tota la longitud de la canaleta es col·locaran Pericons Sorrencs del mateix 

material que la canaleta, els qual serán registrables per a la seva neteja, i d’aquesta 

forma evitar que el col·lector pugui ser obstruït i provocar el colapse de la xarxa. 

Aquests pericons conectaran les canaletes amb el col·lector a través de pericons de 

sanejament. 

 

Amb la finalitat de evacuar les aigües recollides per la canaleta i portarles fins al tub 

col·lector d’evacuació d’aigües, els pericons sorrencs de formigó polímer estaran 

connectats a pericons registrables mitjançant una canonada de PVC de 110 mm. 

Aquests conduiran les aigües pluvials fins als pericons i aquestes evacuaran a un 

col·lector de PVC de 200 mm que recorrerà ambdós laterals del camp de futbol. 

 

Per tal d’evitar possibles obstruccions de la xarxa de sanejament, es construiran 

pericons registrables de 60x60x150 cm. Aquestes estaran construïdes per fàbrica de 

maó massís enfoscada amb morter de ciment pel seu interior. 
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La canalització del tub col·lector de les bandes es trobarà unida per un tub col·lector 

de PVC de 250 mm per una de les bandes formant una “U”. D’aquesta manera totes 

les aigües es drenaran cap al punt de recogida de pluvials més pròxim a travès d’un 

mateix punt. 

L’excavació per a la formació de rases per a col·lectors serà a cel obert per mitjans 

mecànics amb una secció mitjana de 0,70x1,40m i amb una pendent longitudinal del 

0,5%. 

Les canonades a col·locar seran de PVC de junta elàstica de secció circular i diámetre 

de 110,200 i 250 mm., per a 4 atmósferes P.N. segons norma UNE amb certificat de 

homologació de qualitat AENOR, col·locada sobre llit de sorra de riu i reblert de sorra 

fins a 15 cm per sobre del tub. Posteriorment reblirà tota la rasa amb material  

excedent de l’obra. 

 

Fig. 2. Col·lectors corrugats de PVC per al drenatge  
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El sistema de drenatge complert consta dels següents elements: 

 

Fig. 3. Sistema de recollida d’aigües del camp de futbol 
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1. OBJECTIU I ANTECEDENTS 
 

L’objectiu del present document és descriure les actuacions e instal·lacions 

mecàniques que es requereixen per a la sustitució de l’actual camp de futbol de terra 

per un terreny de gespa artificial. 

 

Aquest camp de futbol disposa d’un sòl de sauló, regat per un sistema de reg 

composat per una boca de reg. Donat que l’aigua és un be escás al planeta, es 

recomana la sustitució del sauló ja que aporta un gran estalvi d’aigua (el consum 

d’aigua d’un camp de sauló es 3 cops superior a un camp de gespa artificial). D’altra 

banda obtindrem estalvis econòmics de manteniment com son els abonaments, 

pesticides, maquinaria de segar, etc… 

 

2. CAMPS DE GESPA ARTIFICIAL 
 

2.1 RECOMANACIONS  DEL REG A CAMPS DE GESPA ARTIFIC IAL 

 

Les fibres que composen la gespa artificial del tipus MAX “S” necessiten un reg mínim 

per obtenir un grau de lubricació òptim per el desenvolupament del joc. Aquesta 

aportació d’aigua correspon aproximadament a 1 L/m2 per a un ús constant durant 4-5 

hores a una temperatura ambient de 19ºC a 23ºC. 

 

A més de una òptima lubricació de la gespa, existeixen altres circumstàncies per les 

quals existeix la necesitat de regar la gespa artificial: 

 

- Per qüestions tàctiques de joc. És el cas de voler obtenir un desplaçament 

rapid de la pilota.  

- Quan es superen temperaturas de fins a 25ºC augmenten els cicles de reg. 

 

Segons l’estació de l’any variarà significativament el número de regs.  
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- Durant les estacions de tardor i hivern, al produïr-se la rosada als matins es 

manté unes prestacions adequades sense la necessitat de regar el camp. Els 

períodes de reg serán més curts donat que l’aigua a baixa temperatura es 

manté més temps a l’ambient. Si la temperatura ambient es situa entre els 9ºC i 

els 15ºC, es recomana un reg cada 6-7 hores. 

- Durant la primavera es recomana 1 reg cada 4 o 5 hores en temperatures entre 

els 16ºC i els 23ºC. 

- Durant l’estiu, generalment es fa un ús menys intensiu de les instal·lacions ja 

que coincideix amb el període de pretemporada. En el cas de fer ús del camp, 

es recomana un reg cada 3 o 4 hores quan les temperatures son superiors als 

25ºC. 

 
2.2 CRITERIS DE DEFINICIÓ 

 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de definir els integrants de la insta·lació seran 

els següents: 

 

- La qualitat del reg. 

- La seguretat dels jugadors. 

- La naturalessa i composició del sòl o superficie de joc. 

- Les necessitats hidràuliques. 

- El temps disponible per regar. 

- Les limitacions econòmiques. 

- El manteniment. 

 

Amb l’objectiu fundamental de: 

 

- Neutralitzar l’efecte abrasiu de la gespa sobre els jugadors. 

- Refrescar la gespa, donant-li una bona textura per a la pràctica del joc. 

- Mijora el microclima existent al camp, fent-lo més adequat per al bon rendiment 

dels jugadors.  
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3. NORMES D’APLICACIÓ GENERAL 
 

Les instal·lacions s’ajustaran a les següents reglamentacións: 

 

- Decret PRE/2255/2006 DOGC. Respecte a la pavimentació amb gespa artificial 

dels camps poliesportius. 

- Totes les màquines tindran el corresponent certificat i marca CE. 

- Normes de Seguretat i Salut.. 

- Les instal·lacions de fluïds que continguin cablejat o elements de maquinària 

eléctrica es realitzaran d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió aprobat per Real Decret 842/2002 del 2 d’agost de 2002, així com les 

Instruccions Tècniques Complementàries que en ell es desenvolupen. 

- Reial Decret 1244/1971, de 4 de abril, per el que s’aprova el Reglament de 

Aparells a Pressió (RAP), modificat per el Reial Decret 507/1982 de 15 de 

gener i per el Reial Decret 1504/1990 per el que es modifiquen determinats 

articles del RAP. 

- Normes UNE 100020 IN: 2005 Criteris per la prevenció i control de la 

multiplicació i desanimació de les bacteries de la Legionela. 

- Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, Criteris higienic-sanitaris per a la 

prevenció i control de la Legionelosis. 

-  Codi Tècnic de l’Edificació 

- Normes UNE d’obligat compliment 

- Normes particulars de l’Ajuntament de Batea 

 

4. CRITERIS DE DISSENY 
 

Segons les normes NIDE (Normativas sobre Instalaciones Deportivas y 

Esparcimiento) i les del Reial Decret PRE/2255/2006, indiquen que la instal·lació de 

reg, s’ha de dissenyar amb els següents paràmetres: 

 

- Les canonades es situaran per fora del límit del camp, formand un anell per el 

perímetre d’aquest. 

- Recollida de les aigües de reg 
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- Sistema de bombeig doble 

- Disposició de sistemes de filtració 

- Sistema de control de reg 

 

5. ACTUACIONS 
 

Les actuacions que es realitzen és la instal·lació de la xarxa de reg mitjançant 

canons elevats de retorn lent. 

 

6. INSTAL·LACIÓ DE REG PER CANONS  
 
 

El sistema de reg per canons, esta format per un sistema de bombeig que alimenta 

a una canonada que forma un anell perimetral al camp de futbol, en el qual hi ha sis 

aspersors d’aigua anomenats canons. 

 

La posada en marxa del funcionament i parada dels diferents elements que composen 

la xarxa es realiza automaticament a través de unitats d’apertura i tancament 

(electrovàlvules), comandades a distancia mitjançant control elèctric emitida per una 

unitat de programació. 

 

6.1 DIMENSIONAMENT 

 

 

La selecció dels canons ve donada per el radi a cobrir respectivament per cada 

canó, requerint-li una pressió i cabal necessari per aconseguir donar cobertura al radi. 

 

Per altra banda existeix una limitació fundamental a l’hora de dimensionar la xarxa, 

consistent en la necessitat de regar la totalitat del camp en un período de descans 

entre els dos temps del partit. Aixo suposa la manipulació de grans cabals en poc 

temps. En general, s’utilitzara  temps de reg per canó de 1 a 5 minuts, segons si el 

canó te un angle de reg de 90º o 180º ; amb dosis de reg de 1mm (1 litre/m2). 
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6.2 PLANTEJAMENT DEL REG SELECCIONAT 

 

- Canons seleccionats: 6 unitats  fixes de retorn lent model TORO TWIN 

101/Plus 24  

- Boquilla: 24 mm 

- Pressió: 6,5 bars 

- Cabal: 57 m3 / h. instantani. 

- Distància de reg: 54,4 m 

- Dosis de reg: 1 litre/ m2 

- Temps de reg per estació: 1 a 5 minuts aprox. 

- Temps total de reg estimat (mitjà): 12 minuts. 

- Número d’estacions: 6 ( 4 per 90º i 2 per 180º) 

 

Per al dimensionament de les canonades s’han utilitzat unes velocitats entre 1,0 i 1,3 

m/s. 

 

6.3 ESPECIFICACIONS CANONADES 

 

Les canonades que composen la instal·lació seran de polietilè d’alta densitat. 

 

A l’hora de la seva instal·lació en obra s’ha de tenir en compte les recomendacions de 

muntatge indicades per el fabricant de les canonades de polietilè, principalment en 

punts de suport, fixacions i dilatacions. 

 

Les canonades aniran col·locades paral·leles o en angle recte als elements 

estructurals, ensamblant a les característiques físiques del seu entorn. 

 

L’aïllament es realitzarà amb espuma elastomèrica del tipus ARMAFLEX SH o similar, 

será del tipus anticondensació per l’aigua freda, amb un coeficient de conductivitat de 

0,040 W, complint l’indicat per la normativa.  

 

Es disposarà de vàlvules de seccionament de trams per a que, en el cas d’una avaria, 

es pugui interrompre el servei al menor número de canons. També s’ha previst 
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instal·lar preses de pressió en els punts més allunyats del suministre, per comprovar el 

seu funcionament. 

 

6.4 ESPECIFICACIONS DELS EQUIPS PRINCIPALS 

 

6.4.1 Canons 

 

Canó de reg 101/Plus 24, boquilla de 24 mm., amb radi de 54,4 metres, trajectoria 

de 24º, cabal de 56,4 m3/h., de rotació lenta i constant, connexió amb brida de 3”, 

pressió mínima de suministre de 6,5 bar. 

 

 

6.4.2 Electrovàlvules 

 

Electrovàlvula P220-23-50 de 3” de connexió roscada, PN-16 

construïda en nylon fibra de vidre, acer inoxidable, estanqueitat 

de tapa amb el cos mitjançant 8 cargols. 

 

6.4.3 Grup de pressió 

 

El grup de pressió estará format per : 

- 2 bombes multicelulars, tipus pou de 30 m3/h, cadascuna, a 

70 m.c.a, potencia de 18,5 Kw. 

- Material carcasa i eix en inox., Carret de bronze. 

- Cada electroválvula disposarà d’una camisa de refrigeració 

amb accesoris per fixar al sòl amb un tac químic. 
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- Kit amb sonda de pressió, manòmetre, clau de tall i caldera de 8 llitres. 

 

Quadre de regulació automática i contínua CR22, 0-2 SG, per dos bombes de 18,5 Kw 

cadascuna. Contador horari de funcionament, filtres armònics, sistema d’alternancia. 

 

Cada bomba disposarà de fusible, contactors, magnetotèrmic, connexió a 

guardamotor, Caixa de posició vertical en xapa d’acer, amb ventilació del tipus IP-54. 

 

6.4.4 Quadre de control 

 

El sistema estarà automatizat a través de un programador Hunter SRC amb les 

següents característiques tècniques: 

 

- Número d’estacions: 6 

- Duració de reg de cada estació que pot arribar desde 1 a 99 minuts. 

- Inici de cada cicle. 4 al dia, per programa. 

- Programació de reg: 7 dies del calendari a partir d’un calendari de 365 dies.  

- Entrada transformador de 220VCA, 50/60 Hz 

- Bateria d’emergència mitjançant pila alcalina de 9V 

 

 

 

 

 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Annex 3: Xarxa de reg 

 
 
 

  10 
 
 
 

6.4.5 Dipósit soterrat 

 

Per al suministrament d’aigua al sistema de reg està previst soterrar un dipòsit de 

fibra de vidre amb capacitat per a 15.000 litres darrere de la portería nordoest del 

camp de futbol.  

 

El dipòsit será col·locat sobre un foso de 4,50x6 metres tenint en compte una bona 

anivellació del fons de l’excavació. Sobre el fons de l’excavació es construirà una 

solera de formigó armat de 20 cm d’espesor ben anivelada. 

 

En el casos de dipòsits horitzontals, es col·locarà el dipòsit sobre una capa de 40 cm 

de formigó fresc col·locat sobre la solera. Un cop col·locat el dipòsit s’omplirà fins a un 

terç de la seva capacitat per a que el tanc d’aigua pugui desplaçar el formigó fresc cap 

als laterals. 

Finalment es fa el rebliment de l’excavació mitjançant sorra fina lliure de graves, 

pedres o cantells vius. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

7.1 EQUIPS I MATERIALS 

 

En el projecte s’especifiquen models dels equips principals que formen part de la 

instal·lació, els quals han sigut seleccionats, a nivel de projecte, en funció de les seves 

característiques tècniques, prestacions, dimensions, etc… 

 

La aceptació dels equips equivalents corresponen a la Direcció Facultativa o Propietat, 

per el que el Contractista estara obligat a colocar les qualitats de garantía, en el cas de 

que les alternatives no siguin aceptades.  

 

La definició de cada partida o unitat de obra inclou tots els materials i treballs 

necessaris per executarla en la seva totalitat, no aceptant a partides anexes de gastos 

auxiliars, ja que es consideren incloses a la unitat d’obra, així com la posada en servei 

per al seu correcte funcionament.  

 

7.2 PLÀNOLS EXECUTIUS DE MUNTATGE 

 

Adjudicada la instal·lació, el Contractista realitzarà el seu replanteig i facilitarà a la 

Direcció Facultativa els plànols “executius de detall” de la instal·lació, així com el 

planning de muntatge de els diferents elements que formin part.  

 

En els plànols estarán reflexats tant els elements propis de la instal·lació com els 

treballs que hagin sigut realitzats per altres industrials (bancades, forats, etc.) 

 

7.3 NORMES DE MUNTATGE I CONTROL DE QUALITAT 
 

 

 La instal·lació s’ajustarà als plànols constructius apropiats i es realitzarà seguint 

les practiques normals de bona execució i les especificacions de les empreses 

suministradores. 
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Per a qualsevol modificació será necessària la prèvia solicitut de permís a la Direcció 

Facultativa. Els materials que no compleixin les especificacions no seran utilitzats per 

el seu muntatge, havent-se de procdri a la seva substitució. 

 

Tots els materials han de ser de primera qualitat i normalitzats de fabricant de 

reconeguda garantía técnica. 

 

Durant el transcurs de la obra es realitzaran, a més, controls d’execució i supervisió 

per part de la Direcció Facultativa, ajustant-se a les indicacions en projecte i/o 

replanteig. 

 

El Contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa les mostres i certificats dels 

materials que se li demanen, sobretot en el cas de propostes alternatives, podent ser 

rebutjades per la Direcció Facultativa, si a judici de aquesta no compleixen les 

característiques de qualitat exigibles. 

 

Durant tota la execució i al final de l’obra es faran els pertinents controls de qualitats. 

L’instalador haurà de comprobar la correcta execució dels treballs, relacionats amb les 

instal·lacions al seu càrrec, realitzats per tercers com bancades o estructures d’obra 

civil, instal·lació eléctrica, etc… 

 

7.4 NORMES DE MEDICIÓ 

 

Tots els preus unitaris continguts al projecte inclouen sempre el suministre, 

manipulació i utilització de tots els materials necessaris per a l’execució de les unitats 

d’obra definides, a menys que explícitament siguin exclosos alguns d’ells al 

pressupost. 

 

Així mateix, s’atendrà que tots els preus unitaris comprenen els gastos de maquinària, 

mà d’obra, elements, accesoris, suports, transports, medis d’elevació, eines, gastos 

generals i tota clase d’operacions, directes i indirectes, necessàries per deixar les 

unitats d’obra terminades, provades i en disposició de marxa, d’acord a les condicions 

especificades al projecte. 
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7.5 GARANTIES 

 

El termini de garantía será el que es fixi en el momento de la contractació ( d’un 

any mínim), incloent materials i mà d’obra.  

 

S’entendrà com inici de garantía la data de recepció provisional de la instal·lació amb 

aprovació del seu correcte funcionament, i amb l’entrega per part de l’instal·lador de la 

següent documentació en la qantitat que sigui necessària: 

 

 

- Plànols i esquemes actualitzats de la instal·lació (AS-BUILD) incloent les 

modificacions introduïdes en el transcurs de l’obra. 

- Instruccions de servei i manteniment i relació de materials emprats i catàlegs. 

- Documentació corresponent a legalitzacions i tràmits de visat i permisos 

- Suport informàtic de plànols i esquemes. 

 

7.6 LÍMITS DEL SUMINISTRE 

 

En cada preu unitari dels diferents elements es consideren els següents límits de 

suministre: 

 

7.6.1 Conceptes inclosos 

- Material, embalatge i transport a peu d’obra 

- Descàrrega i transport interior del material fins emplaçament definitiu, amb els 

medis necessaris. 

- Suports, muntatge, posada en marxa i probes. 

- Direcció técnica de muntatge. 

- Replanteig de la instal·lació 

- Plànols i esquemes executius de detall ( durant l’execució de l’obra). 

- Plànols i esquemes definitius (documentació final d’obra) 

- Instruccions de servei i manteniment (documentació final d’obra) 

- Retirada del material rebutjat i neteja del lloc de treball 

- Medis auxiliars necesaris emprats per a la correcta instal·lació del servei. 
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- Asegurances 

- Pla de seguretat i salut 

- Documentació necessària per a permisos i legalitzacions 

- Tots els enunciats i altres conceptes necessaris per al correcte funcionament 

de la instal·lació. 

- Legalització de la instal·lació, si es requereix. 
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8. CÀLCULS HIDRÀULICS 
 

8.1 DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

- Pressió disponible en escomesa: 75 m.c.a 

- Fluctuació de pressió en escomesa: 10% 

- Altura máxima pel que fa a  l’escomesa: 0,00 m 

- Temperatura de l’aigua freda: 12ºC 

- Viscositat cinemática de l’aigua freda: 1,16x10-6 m2/s 

 

8.2 CÀLCUL SEGONS NORMES BÀSIQUES 

 

DEPÓSIT 

 

Es preveu una densitat de reg de 1 L/m2. En configuración de 6 aspersors, amb boca 

de 24 mm, es pot cobrir tota la pista amb les següents característiques. 

 

- Radi que abarca un canó: 54,4 m 

- Pressió: 6,5 bars 

- Cabal per canó: 57 m3 / h. = 18,83 dm3/s 

 

Es determinaran els càlculs per a un reg en el qual actuaran els canons de un en un, 

per la qual cosa es necesita un cabal de 18,83 dm3/s. 

 

Per a una densitat de reg de 1 L/m2, necessitarem per al reg complet del camp: 

  5.350 m2 x 1 L/m2 = 5.350 L = 5,35 dm3 

 

Per tant, la gespa es considerarà regada en: 5.350 L / 18,83 L/s = 284,1 s = 6 min 

 

GRUP DE PRESSIÓ 

 

El grup hidroneumàtic ve definit per: 

- Cabal de la bomba : 30 m3 / h 

- Pressió manométrica de la bomba: 70 m.c.a. = 0,70 MPa 
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El càlcul de la potencia de les bombes es basa en la formula:  

 

On: 

  P: potencia 

  Q: Cabal = 18,83 L/s 

  Hm: alçada manomètrica = 70 m.c.a. 

Ɣ: pes específic de l’aigua = 1 kg/dm3 

Ƿ: rendiment = 0,75 

 

 P= 18,83 x 70 x 1 / (75x0,75) = 23,45 CV (S’instal·larà un equip de 25 CV). 

 

DIÀMETRE DE CANONADA. CÀLCUL PER LIMITACIÓ DE LA VELOCITAT 
 
Obtenim el diàmetre interior basant-nos en l’equació de la continuïtat d’un líquid, i 

fixant una velocitat d’hipòtesi compresa  de 2 m/s. Així, aplicarem la següent  

 

 

 

Donat que les bombes poden aportar un cabal màxim de 57 m3/h i limitem la velocitat 

a 2 m/s, és suficient una canonada de 90 mm per a l’abastament d’aigua a l’anell 

perimetral. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
GESPA ARTIFICIAL ESPORTIVA 

SoccerPro MAX S 60 

 

La nova gespa artificial de última generació Soccer Pro MAX S aporta com a 

novetats tecnològiques en els monofilament: 

 

1. La seva exclusiva secció en forma de doble S amb nucli central aportant una 

excelent memoria al filament. 

2. La seva secció de 350 micres en el nucli li dona una excelent resistència al 

desgast. 

3. Un nou polímer que dona una gran suavitat. 

4. Resistència al desgast de 20.000 cicles Lisport. 

 

 

Fig. 1 i 2. Secció de la gespa artificial esportiva MAX S 
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2. DESCRIPCIÓ TÈCNICA   
 

- Gespa artificial de fibra monofilament bicolor Thiolon MAX s de 60 mm d’alçada. 

Fibra 12.000 Dtex, composada per 6 filaments monofilament secció MAX S (doble 

S amb nucli central), de 350 micres d’espesor. 

- Rotllos de 4 metres, encolats per les juntes amb adhesiu poliuretànic 

bicomponent, sobre banda de poliéster (resistència a ruptura > 15 N/mm).  

- Marcatje blanc per al futbol 11 i groc per al futbol 7, segons la normativa de la 

R.F.E.F. , i del mateix material que la resta de la gespa, insertat i encolat amb el 

mateix sistema 

- Llastrat 1º: 10 kg/m2 de sorra de sílice de cant rodó, glanulometria 0,5-1,0 mm 

- Llastrat 2º: 17 kg/m2 de granulat de catxú reciclat, granulometría 0,8-2,0 mm. 
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3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA GESPA    
   

Tipus de fibra: 100% Thiolon MAX S 

Espesor de la fibra: 350 micres 

Alçada: 60 mm 

Decitex:  12.000 

Desenvolupament total de fibra: 126 mm 

Tipus de telar: Galga ¾” 

Nº de insercions cada 10 cm: 15,50 

Nº de puntades per m2: 8.150 

Composició teixit base: Suport primari polipropilè 

Pes teixit base:  145 g/m2 

Tipus de teixit: En línea 

Revers: Poliuretà compactat, aplicat amb 

projecció a baixa pressió 

Pes del revers: 900 g/m2 

Diàmetre del forat de drenatge: 5mm 

Nº de forats de drenatge per m2: 90 Ud 

Tipus de producción: Tufted (Segons norma DIN 61551) 

Permeabilitat aigua: >360 L/h per m2 

Resistencia a la climatología (ºC): -25º                +50º 

Pes total de la gespa artificial: 2.365 g/m2 

Ample de rotllo: 4 metres 

Pes total de fibra (m2): 1.320 
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4. INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL 
 

En aquest apartat es farà referència al procediment a seguir per a una correcta 

instal·lació del paviment esportiu al camp de futbol municipal de Batea. Els pasos a 

seguir son els següents: 

 

4.1 INSPECCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE INSTAL·LACIÓ 

 

En primer lloc es realitzar una inspecció visual de la superfície, comprobant que la 

planimetria i el drenatge siguin adequats i no existeixin zones amb depresions on es 

pugui acumular aigua, ni zones deteriorades. La planimetria màxima admisible serà de 

3mm sota una regla de 3m, mesurada desde qualsevol punt i direcció d’un mateix plà. 

Feta aquesta comprobació, es realitza un escombrat i/o aspirat de la superfície, per 

el·liminar qualsevol tipus d’objecte que pugui quedar sota els rotllos estesos i 

posteriorment puguin provocar deterioraments a la gespa. 

 

4.2 ESTESA DE ROTLLOS 

 

Un cop netejada i comprovada la planimetria de la superfície base, es realitza 

l’estesa dels rollos de gespa artificial. Els rotllos es col·locaran en sentit transversal del 

camp i començant per un dels gols, prenent com a referència la vorera o mur 

perimetral que delimita el camp. 

 

Fig. 3 i 4. Estesa de rotllos transversalment al camp 

 

Un cop estès, es termina de col·locar a mà per a deixar-lo perfectament paral·lel a la 

vorera i evitant que quedin arrugues. Quan tenim el rotllo perfectament col·locat, es fa 

el sanejament dels laterals ajustant-los a les canaletes.  
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Fig. 5 i 6 Sanejament dels laterals dels rottlos ajustant-los a la canaleta 

 

 

Per als següents rotllos es pren com a referencia en l’estesa el lateral del rotllo 

anterior. 

 

Fig. 6 i 7. Colocació dels rotllos a mà evitant la formació d’arrugues 

 

S’ajusten els laterals dels rotllos, sense col·locarlos “a testa”, deixant una junta de 

amplada similar a la galga del tufting del producte utilitzat i sempre <10 mm. Així es 

mantè la distancia entre puntades en la zona d’unió de rotllos.  

 

4.3 UNIÓ AMB GEOTEXTIL DELS ROTLLOS 
 

La unió entre rotllos es realitza utilitzant cinta geotextil i adhesiu bicomponent de 

poliuretà. S’obra en tota la longitud la junta entre rotllos, doblegant els laterals 

d’aquests, deixant a la vista un pasadís de la base de suport de la gespa (en el nostre 
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cas, una làmina drenant) de uns 50 cm d’amplada. Cal comprobar que la supefície 

base estigui totalment seca.  

 

 

Fig 7 i 8. Junta entre rotllos de gespa. Cal que la base estigui ben seca. 

 

Llavors, es fa l’extensió del rotllo de cinta geotextil en l’eix del passadís. Un cop estès, 

s’encola amb adhesiu de poliuretà i es torna a col·locar els rotllos de gespa en la seva 

posició (sobre la cinta geotextil encolada), tenint especial compte en mantenir una 

distancia de separació entre rotllos similar a la galga del tufting i menor que 10 mm. 

 

Fig. 9. Estesa de cola al geotextil  

      

       Fig. 10. Col·locació dels   

rotllos en la posició final 

 

 

Tal i com es van desdoblant els rotllos de gespa sobre la cinta geotextil, es va trepitjant 

sobre la junta per a conseguir una adherència correcta. 
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Fig. 11. Trepitjada de les juntes per aconseguir una millor adherencia 

 

Finalment es passa un corró de pes, per aconseguir una unió perfecta. 

 

4.4 MARCATGE DE LES LÍNIES DE JOC 
 

El marcatge de les línies de joc es realitza un cop s’hagi comprobat que la unió dels 

rotllos estigui seca i obtenint llavors una superfície única de gespa artificial.  

 

Per a tenir la referència marcada s’utilitzen uns cordils de nylon en els punts de 

referència. Un cop tenim les referències es realitza el tall de la línia on s’ha de col·locar 

la gespa de marcatge. 

 

Fig. 12 i 13. Tall de la superfície on es col·locarà el marcatge 
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Fig. 14 i 15. Buit de la zona destinada al marcatge 

 

Abans de començar el procès d’encolar, s’ha de comprobar que no estigui humida la 

capa base. Si no hi ha humitat, es realitza l’encolat d’un tram de cinta geotextil de igual 

longitud a la línia de marcatge a col·locar. La cinta geotextil encolada es col·loca 

centrada al buit obert i sobre aquesta es va pegant la línia de marcatge, de tal manera 

que quedi perfectament col·locada en el buit creat a la gespa. El procès a seguir és 

exactament igual al procès de unió entre rotllos de gespa. 

 

 

Fig. 16 i 17. Col·locació del marcatge sobre geotextil encolat 

Fig. 18. Trepitjada final per a una correcta unió 

 

4.5 LLASTRAT DE SORRA DE SÍLICE 
 

Despres del marcatge de les línies de joc, es realitza el llastrat de sorra de sílice, 

de la superfície de gespa artificial instal·lada. 

 

La sorra de sílice és subministrada en saques big-bag. Es molt important que la sorra 

subministrada estigui emmagatzemada protegida al màxim de fonts de humitat, per a 
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que en el moment de l’estesa estigui seca i favoreixi una distribució homogénea de la 

mateixa.  

 

El procès a seguir és el següent: 

- Es realitza una distribució transversal dels fondos del camp en tongades de 3 m 

d’amplada utilitzar un cordil que servirà de guía a la màquina extendedora. 

- Un cop tenim la referència, la màquina comença a extendre la sorra de forma 

homogénea mitjançant moviments circulars fins a obtenir un espesor de sorra 

entre 13 i 15 mm ( es mesura l’espesor de la capa mitjançant un micrómetre de 

profunditat) 

 

 

Fig. 19 i 20. Estesa per tongades de 3m de sorra de sílice 

 

Fig. 21. Estesa mitjançant moviments circulars 

Fig. 22. Comprobació d’espesor de capa amb micrómetre de profunditat 

 

Un cop realitzada la tongada, s’anirà repetint el procès per la totalitat de la superfície 

de gespa. Als punts on la màquina no pugui arribar, la distribució de sorra es fara a mà. 

 

 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Annex 4: Gespa artificial 

 

  11 
 

4.6 LLASTRAT DE CAUTXÚ 

 

Un cop aconseguida una capa regular i uniforme de sorra de sílice, es realitza el 

llastrat de cautxú. El procès és el següent: 

 

- Es realitza una distribució transversal dels fondos del camp en tongades de 3 m 

d’amplada utilitzar un cordil que servirà de guía a la màquina extendedora. 

- Un cop tenim la referència, la màquina comença a extendre el cautxú de forma 

homogénea mitjançant moviments circulars fins a obtenir un espesor de capa 

entre 23 i 25 mm ( es mesura l’espesor de la capa mitjançant un micrómetre de 

profunditat) 

 

Fig. 23, 24 i 25. Estesa de cautxú en tongades de 3 m. 

 

Finalitzat el procès d’estesa de cautxú es realitza una revisió visual d’aquest, amb la 

finalitat de localitzar possibles zones on, en el procés de càrrega de la màquina, la 

carretilla hagi aplastat massa la gespa (es fa una redistribució i sanejament a mà) 

 

Com a últim procès, per a conseguir un millor acabat i distribució, es pasa a una certa 

velocitat una sèrie de respalls realitzant tongades circulars, abarcant tota la superfície 

del camp. 
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Fig. 26, 27 i 28. Acabat final de la gespa amb respalls 
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5. CARACTERÍSTIQUES DE LA SUPERFÍCIE ACABADA 
 

La superfície tindrà un bon comportament de la frenada al lliscament dels jugadors, 

així mateix, donarà una bona llibertat per als girs, un bon rebot de la pilota i una alta 

flexibilitat en les caigudes, però sense aminorar la seguretat de la trepitjada i la 

estabilitat del jugador  

 

 

Fig. 29. Acabat final d’un camp de gespa artificial 

 

6. CRITERIS QUE GARANTEIXEN LA QUALITAT DE LA GESPA 

 

6.1 DECITEX DE CADA FILAMENT 
 

  A major Decitex, major resistència del  i menor desgast del filament. A més, donarà 

major protección contra els raigs ultravioletes. 

 

6.2 EXISTENCIA DE NERVI CENTRAL DE MÍNIM 200 MICRES  

 

 El nervi central i la forma del filament són els que aporten la memoria de 

recuperació a la gespa. A major nervi central millor memoria de la gespa.  
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Fig. 30. Nervi central de les fibres 

 

6.3 TEST DE RESISTENCIA AL DESGAST 
 

Per a la homologació per part de la FIFA s’efectua un assaig de resistència al 

desgast anomenat Lisport, amb 10.000 cicles, que aproximadament és la similitud a un 

camp amb 4 anys de vida amb un ús diari de 5 hores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Assaig Lisport a un laboratori homologat per la FIFA 
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Fig. 33 i 34. Podem observar com en la gespa de les imatges presenta les fibres molt 

deteriorades i com ha perdut la memoria de recuperació, ja que la superficie de gespa 

es trova molt aixafada.  

 

 

Fig. 35. Gespa amb fil monofilament en forma de “doble S”, amb nervi central després 

de 10.000 cicles. Podem observar com les fibres están intactes i la memoria de la 

gespa es excel·lent.  
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1. OBJECTE 

 

L’objecte del present annex és la descripció i justificació del conjunt d’elements i 

instal·lacions d’electricitat per tal de complir amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, 

Real Decret 842/2002 i el Codi tècnic de l’Edificació (RD 314/2006 publicat en el BOE el 17 de 

Març de 2006), per el camp de futbol municipal de Batea. 

 

 

La instal·lació elèctrica consisteix en la instal·lació d’enllumenat al camp de futbol i 

del sistema de reg. L’actual quadre per exterior alimentarà 4 bàculs amb 3 projectors 

cadascun. D’aquest quadre sortirà també la alimentació al subquadre del sistema de reg. El 

sector objecte de la present actuació comença a partir del quadre exterior. El cablejat 

d’enllumenat que puja per els bàculs existents anirà subjectat mitjançant 

abraçadores. 

 

2. INSTAL·LACIÓ 
 

La tensió d’alimentació del subministrament serà de 400 / 230 V, 50 Hz. 

 

La instal·lació estarà constituïda pels següents elements: 

D.- Subquadres de comandament i protecció. 

E.- Posta a terra de la instal·lació elèctrica. 

 

 

La classificació de la instal·lació elèctrica es del grup i, al ser un local de pública 

concurrència. La instal·lació disposarà d’una xarxa de posta a terra comú, amb arquetes de 

registre i caixa de seccionament i comprovació. Totes les parts metàl·liques de la instal·lació, 

així com els quadres elèctrics, aniran connectats a terra. 

 

Tots els circuits d’alimentació de les làmpades de descàrrega i tubs fluorescents 

estaran calculats per una càrrega mínima en VA de 1,8 vegades la seva potència en 

W. 

. 
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3. CABLEJAT 
 

La secció de cadascuna de les fases s’ha dimensionat respectant la intensitat 

màxima de corrent admissible marcada a la ITC-BT-04 i la ITC-BT-19 corregida amb 

un factor de depreciació de 0.8 degut a la agrupació de conductors en canals, amb la 

finalitat d’obtenir una caiguda de tensió no superior al 5 % entre l’origen de la 

instal·lació i els receptors finals de força, i del 3 % en el cas dels receptors 

d’enllumenat general. 

 

Els conductors de tots els circuits elèctrics tant monofàsics com trifàsics, amb secció 

inferior a 6 mm² seran unipolars de coure ( amb conductor neutre i conductor de 

protecció ) amb aïllament amb base de poliolefinas, amb coberta exterior de 

temoplàstica, no propagadors de foc, baixa emissió de fums i opacitat reduïda, amb tensió d’ 

aïllament de 1 kV, segons descripció de la Norma UNE 21123 part 4 i 5 i la 

UNE 211002 segons la ITC-BT-28, corregida amb un factor de depreciació de 0.8 

degut a la agrupació de conductors en canals i en tubs de protecció, amb la finalitat 

d’obtenir una caiguda de tensió no superior a l’esmentada anteriorment. 

La secció del conductor neutre i del conductor de protecció, en tots els casos, s’ha 

dimensionat tal i com s’indica a la ITC-BT-19. 

 

4. CANALITZACIONS 
 

Les característiques materials del tub corrugat compliran la UNE EN 50085, així com 

el muntatge dels mateixos, seguiran la UNE 20460-5-523 i les instruccions ITC-BT- 

19 i ITC-BT-20. 

 

Les instal·lacions vistes de muntatge superficial, es protegiran mitjançant tub rígid de 

PVC, amb una resistència al xoc mínima de 5. Les instal·lacions interiors encastades 

o distribuïdes lliurement a fals sostre, es realitzaran protegides sota tub corrugat de 

PVC amb grau de protecció IP XX5, flexible tipus reflex. 

 

Les seves característiques i diàmetres compliran la Instrucció ITC-BT-21. 
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5. SUBQUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

 

Des de cadascun dels subquadres, sortiran tots els circuits interiors. Tots els 

quadres de comandament es realitzaran conforme a la instrucció ITC-BT-17. 

Els mecanismes de comandament i protecció seran normalitzats i d’una firma de 

prestigi i abans de la seva instal·lació s’efectuaran les proves corresponents per 

verificar el correcte funcionament, així com les corbes de característiques donades 

pel fabricant. Tots compliran la ICT-BT-22, ICT-BT-23 i ICT-BT-24. 

 

6. XARXA DE TERRA 

 

El règim de neutre previst per la distribució de potència a la instal·lació descrita en 

aquesta memòria es vigeix per un esquema de distribució TT en l‘interior de les 

dependències, el que suposa la distribució d’un conductor de protecció, independent 

del neutre, per cadascun dels circuits de les instal·lacions fins l‘origen de la mateixa. 

Des del punt on es produeix tota l’agrupació de conductors (embarrat centralització 

de comptadors) es connectarà mitjançant conductor nu a un anell soterrat que 

transcorria per tota la rasa i connectarà amb les piquetes situades a cada un de les 

torres d’enllumenat. 

 

La instal·lació de terra estarà convenientment muntada per obtenir: 

 

- Una tensió de contacte inferior a 24 V en el local de instal·lacions i inferior 

a 50 V en la resta de l‘edifici. 

 

- Resistència a terra inferior a 15 Ω, tal i com es requereix en l’informe tècnic 

de la instal·lació d’enllaç per subministres individuals amb parallamps. 

 

Per poder ajustar la instal·lació i no sobrepassar el calentament màxim de la xarxa de terres, 

s’instal·laran interruptors diferencials de 30 mA i 300 mA de sensibilitat, segons correspongui 

pel tipus de càrrega instal·lada. Tots compliran l’apartat 2.1 de la ICT-BT-25. 

 

Es preveurà caixes de seccionament per poder realitzar la mesura de resistència a 
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terra, just en els punts d’unió de la línia principal de terres amb l‘anell de presa de 

terra de la instal·lació elèctrica. Tota la xarxa de terra complirà l’especificació ICTBT18. 

 

7. ENLLUMENAT DEL CAMP 

 

La il·luminació exterior del camp de futbol es realitza 

mitjançant quatre torres de 18 metres equipades amb 3 

projectors de 2000 W d'halogenurs metàl·lics. El cablejat 

que alimenta els quadres de les torres anirà enterrat en tubs 

complint la ITC-BT- 09 i ITC-BT-21. 

 

Cada torre disposarà de posta a terra mitjançant una 

piqueta de coure i un anell de cable nu de coure que 

s'enterrés en la mateixa rasa on obri les tubulars que 

protegiran el cablejat. El nivell de llum aconseguit mitjançant 

les quatre torres i totes les llums en marxa es de 130 lux de 

mitja. 

 

En cadascuna de les torres es podran encendre amb 4 

enceses de manera que es podran aconseguir diferents 

nivells segons el requeriment. 

 

Les llums aniran controlades des de un quadre de polsadors 

situat al quadre de enllumenat exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectors de halogenurs metàl·lics tipus PHR-2100 de 2000 W: 
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Armadura:   Fundició injectada d’alumini 
 
Tapa posterior:  Funcició injectada d’alumini  
 
Reflector:   Alumini anoditzat i sellat. 
 
Tancament:  Vidre templat de 5mm d’espesor, fixat al bastiment mitjançant 5 

palanques inoxidables i junta de silicona. 
 
Fixació:  Forquilla d’hacer galvanitzat en forma de L, amb tres taladres de fixació 

a cada cara. 
 
Caixa lateral:  Polipropilè amb fibra de vidre, fixada a la forquilla, permet el 

connexionat i l’allotjament del engegador. Entrada de cables mitjançant 
prensaestopes metàliques. 

 
Acabats:   Pintat gris clar 
 
Classe eléctrica:  Classe I. 
 
Estanqueïtat general: IP-65 
 
Superf. Vent:   0,366 m2 



CAMPO DE FUTBOL
Notas Instalación :
Cliente:
Código Proyecto:
Fecha: -

Notas:
4 torres 18 metros con 3 proyectores 
PHR-2100/AS vmh 2000 W c/u 

Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observaciones:
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C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

-
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media

 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]

Suelo 53.50x100.00 Plano RGB=220,163,29 50% 139 22.14

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 53.50x100.00x0.00
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 4.86 - Y 5.00
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2] 4.486
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 3.225
Potencia Total [kW]: 24.000

1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 139 lux 88 lux 228 lux 0.63 0.39 0.61
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 139 lux 88 lux 228 lux 0.63 0.39 0.61

Tipo Cálculo Sólo Dir.

Contaminación Luminosa

Relación Media - Rn - Intensidad Máxima

0.21 % 647 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/750

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00

0.00

7.50

15.00

22.50

30.00

37.50

45.00

52.50

60.00

67.50

75.00

82.50

90.00

97.50

105.00
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/750

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00

0.00

7.50

15.00

22.50

30.00

37.50

45.00

52.50

60.00

67.50

75.00

82.50

90.00

97.50

105.00

T-1

T-2 T-3

T-4
1

2
3

1
2

3

1
2

3

1
2

3

O
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/750

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00 67.50 75.00 82.50 90.00 97.50 105.00

0.00

7.50

15.00

22.50
T-1 T-2T-3T-4

123 1 2 31 2 3123O
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/400

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00 56.00

0.00

4.00

8.00

12.00

16.00

20.00
T-1T-2 T-3T-4

1 231 23 12 312 3O
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A PHR-2100 PHR2100/AS vmh 2000 PHR-2100/AS vmh 2000 12 LMP-A 1
(PHR2000AS) (PHR-2000/AS vmh 2000)

3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vmh-2000W/T Vmh-2000W/T/220V 189000 2000 4000 12

3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X -3.00;21.00;18.00 12;0;-35 PHR-2100/AS vmh 2000 0.80 Vmh-2000W/T/220V 1*189000
2 X -3.00;20.00;18.00 12;0;-90 0.80
3 X -3.00;19.00;18.00 12;0;-135 0.80
4 X -3.00;79.00;18.00 12;0;-145 0.80
5 X -3.00;80.00;18.00 12;0;-90 0.80
6 X -3.00;81.00;18.00 12;0;-45 0.80
7 X 56.50;79.00;18.00 12;0;145 0.80
8 X 56.50;80.00;18.00 12;0;90 0.80
9 X 56.50;81.00;18.00 12;-0;45 0.80

10 X 56.50;21.00;18.00 12;-0;35 0.80
11 X 56.50;20.00;18.00 12;0;90 0.80
12 X 56.50;19.00;18.00 12;0;135 0.80

3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

T-1 (1) (3) T-1  (-3.00;20.00;18.00) (90;0;-90)     
1 1 1 X -3.00;21.00;18.00 12;0;-35 -0.81;24.13;0.00 -0 0.80 A
1 2 2 X -3.00;20.00;18.00 12;0;-90 0.83;20.00;0.00 0 0.80 A
1 3 3 X -3.00;19.00;18.00 12;0;-135 -0.29;16.29;0.00 0 0.80 A

           
T-1_D1 (1) (3) T-2  (-3.00;80.00;18.00) (90;0;-90)     

1 3 1 X -3.00;79.00;18.00 12;0;-145 -0.81;75.87;0.00 -0 0.80 A
1 2 2 X -3.00;80.00;18.00 12;0;-90 0.83;80.00;0.00 0 0.80 A
1 1 3 X -3.00;81.00;18.00 12;0;-45 -0.29;83.71;0.00 0 0.80 A

           
T-1_D2 (1) (3) T-3  (56.50;80.00;18.00) (90;0;90)     

1 1 1 X 56.50;79.00;18.00 12;0;145 54.31;75.87;0.00 -0 0.80 A
1 2 2 X 56.50;80.00;18.00 12;0;90 52.67;80.00;0.00 0 0.80 A
1 3 3 X 56.50;81.00;18.00 12;-0;45 53.79;83.71;0.00 -0 0.80 A

           
T-1_D3 (1) (3) T-4  (56.50;20.00;18.00) (90;0;90)     

1 3 1 X 56.50;21.00;18.00 12;-0;35 54.31;24.13;0.00 -0 0.80 A
1 2 2 X 56.50;20.00;18.00 12;0;90 52.67;20.00;0.00 0 0.80 A
1 1 3 X 56.50;19.00;18.00 12;0;135 53.79;16.29;0.00 0 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:4.86 DY:5.00 Iluminancia Horizontal (E) 139 lux 88 lux 228 lux 0.63 0.39 0.61

Tipo Cálculo Sólo Dir.
Escala 1/750

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00

0.00

7.50

15.00

22.50

30.00

37.50

45.00

52.50

60.00

67.50

75.00

82.50

90.00

97.50

105.00

100 105 111 106 108 113 108 105 111 105 100

135 132 145 156 146 137 146 156 145 132 135

170 190 175 184 152 135 152 184 175 188 170

226 215 175 155 134 122 134 155 175 215 226

228 201 162 143 131 120 130 143 162 201 228

183 200 173 165 132 119 132 165 173 200 183

137 139 157 162 141 130 141 162 157 139 136

121 119 122 121 123 129 123 120 122 119 121

110 104 100 97 103 107 103 97 100 104 110

96 90 92 92 91 88 91 92 92 90 96

96 90 92 92 91 88 91 92 92 90 96

110 104 100 97 103 107 103 97 100 104 110

121 119 122 121 123 130 123 121 122 119 121

136 139 157 162 141 130 141 162 157 139 136

183 200 173 165 132 119 132 165 173 200 183

228 201 162 143 131 120 131 143 162 201 228

226 215 175 155 134 122 134 155 175 215 226

170 188 175 184 152 135 152 184 175 188 170

135 132 145 156 146 137 146 156 145 132 135

100 105 111 106 108 113 108 106 111 105 100
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:4.86 DY:5.00 Iluminancia Horizontal (E) 139 lux 88 lux 228 lux 0.63 0.39 0.61

Tipo Cálculo Sólo Dir.

4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo

X

Y

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50

0.00

7.50

15.00

22.50

30.00

37.50

45.00

52.50

60.00

67.50

75.00

82.50

90.00

97.50

x
y

z

100 105 111 106 108 113 108 105 111 105 100

135 132 145 156 146 137 146 156 145 132 135

170 190 175 184 152 135 152 184 175 188 170

226 215 175 155 134 122 134 155 175 215 226

228 201 162 143 131 120 130 143 162 201 228

183 200 173 165 132 119 132 165 173 200 183

137 139 157 162 141 130 141 162 157 139 136

121 119 122 121 123 129 123 120 122 119 121

110 104 100 97 103 107 103 97 100 104 110

96 90 92 92 91 88 91 92 92 90 96

96 90 92 92 91 88 91 92 92 90 96

110 104 100 97 103 107 103 97 100 104 110

121 119 122 121 123 130 123 121 122 119 121

136 139 157 162 141 130 141 162 157 139 136

183 200 173 165 132 119 132 165 173 200 183

228 201 162 143 131 120 131 143 162 201 228

226 215 175 155 134 122 134 155 175 215 226

170 188 175 184 152 135 152 184 175 188 170

135 132 145 156 146 137 146 156 145 132 135

100 105 111 106 108 113 108 106 111 105 100

1

2

Escala 1/750
Total Partes: 2
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
Escala 1/638 Parte 1 de 2

X

Y

0.00 6.38 12.75 19.13 25.51 31.89 38.26 44.64 51.02 57.40 63.77 70.15 76.53 82.91 89.28 95.66

0.00

6.38

12.75

19.13

25.51

31.89

38.26

44.64

51.02

57.40

63.77

70.15

76.53

82.91

89.28

95.66

102.04

x
y

z

100 105 111 106 108 113 108 105 111 105 100

135 132 145 156 146 137 146 156 145 132 135

170 190 175 184 152 135 152 184 175 188 170

226 215 175 155 134 122 134 155 175 215 226

228 201 162 143 131 120 130 143 162 201 228

183 200 173 165 132 119 132 165 173 200 183

137 139 157 162 141 130 141 162 157 139 136

121 119 122 121 123 129 123 120 122 119 121

110 104 100 97 103 107 103 97 100 104 110

96 90 92 92 91 88 91 92 92 90 96

96 90 92 92 91 88 91 92 92 90 96

110 104 100 97 103 107 103 97 100 104 110

121 119 122 121 123 130 123 121 122 119 121

136 139 157 162 141 130 141 162 157 139 136

183 200 173 165 132 119 132 165 173 200 183

228 201 162 143 131 120 131 143 162 201 228

226 215 175 155 134 122 134 155 175 215 226

170 188 175 184 152 135 152 184 175 188 170

135 132 145 156 146 137 146 156 145 132 135

100 105 111 106 108 113 108 106 111 105 100
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
Escala 1/638 Parte 2 de 2

Y

0.00 6.38 12.75 19.13 25.51 31.89 38.26 44.64 51.02 57.40 63.77 70.15 76.53 82.91 89.28 95.66

97.00

103.38

109.75

116.13

122.51

128.89

135.26

141.64

148.02

154.40

160.77

167.15

173.53

179.91

186.28

192.66

199.04

x
y

z

100 105 111 106 108 113 108 106 111 105 100

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 11



CAMPO DE FUTBOL
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

-
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Información General 1

1. Datos Proyecto  
1.1 Información Área 2
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación 2

2. Vistas Proyecto
2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo 3
2.2 Vista 2D en Planta 4
2.3 Vista Lateral 5
2.4 Vista Frontal 6

3. Datos Luminarias  
3.1 Información Luminarias/Ensayos 7
3.2 Información Lámparas 7
3.3 Tabla Resumen Luminarias 7
3.4 Tabla Resumen Enfoques 7

4. Tabla Resultados 
4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 8
4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo 9

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 6: PLÀ D’OBRA 

 

 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Annex 6 : Pla d’Obra 

 

  1 

 

 

 

 

ANNEX 6: PLA D’OBRA. INDEX. 

 

1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................... 2 

2. DESCRIPCIÓ DEL PLA D’OBRA. DIAGRAMA DE BARRES ................................ 2 

 

  



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Annex 6 : Pla d’Obra 

 

  2 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 

S’ha elaborat un PLA D’OBRA, amb caràcter merament indicatiu, corresponent a la 

possible execucio de les obres considerades en el projecte, d’acord amb lo establert 

en l’article 124 del text refós e la llei de Contractes de les Administracions Publiques. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PLA D’OBRA. DIAGRAMA DE BARRES 
 

S’ha realitzat un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació del 

termini total estimat per a l’acabament de les mateixes. 

 

El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats 

d’obra més importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les diferents 

parts de l’obra. 

 

S’ha volgut tenir en compte el rendiment dels equips que figuren en a l’annex de 

Quadre de Preus nº2 i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la 

durada aproximada en dies de cada part de les obres, i posteriorment s’ha aplicat un 

coeficient corrector per compensar les pèrdues per condicions de simultaneïtat d’usos. 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración
1 TREBALLS PREVIS 3 días

2 Replanteig topogràfic 1 día

3 Retirada i demolició elements existents 2 días

4 MOVIMENT DE TERRES 8 días

5 Reperfilat terreny existent 3 días

6 Excavació de rases 5 días

7 XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE 10 días

8 Canalitzacions sanejament 3 días

9 Col·locació de canaleta i pericó sorrenc 3 días

10 Construcció de pericons 4 días

11 XARXA DE REG 23 días

12 Canalitzacions i valvuleria 5 días

13 Cablejat elèctric 3 días

14 Construcció de pericons 5 días

15 Construcció de caseta de bombeig i col·locació de dipòsit 8 días

16 Instal·lació de grup de pressió i programador 2 días

17 Instal·lació de canons 3 días

18 PAVIMENTACIÓ 9 días

19 Subbase de tot-ú artificial 4 días

20 Col·locació de làmina geodrenant 2 días

21 Construcció de solera de formigó 4 días

22 Adequació de rampa 1 día

23 GESPA ARTIFICIAL 15 días

24 Col·locació gespa sintètica 15 días

25 EQUIPAMENT ESPORTIU 2 días

26 Col·locació equipament esportiu 2 días

27 TANCAMENTS 7 días

28 Instal·lació de xarxa parapilotes 3 días

29 Tancaments del camp i exteriors 4 días

30 IL·LUMINACIÓ 46 días

31 Canalitzacions 3 días

32 Construcció pericons 4 días

33 Col·locació columnes i projectors 5 días

34 SEGURETAT I SALUT 57 días

35 Seguretat i salut 57 días

semana -2 semana -1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

PLANIFICACIÓ D'OBRA Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea

Autor del projecte:
Carlos Muñoz Argente
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O. MEMORIA 

0.1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT 
 

L’estudi de seguretat i salut estableix, durant el projecte i l’execució de l’obra, les 

previsions quant a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 

les derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i 

les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

 

Servirà per a donar les directrius a l’empresa constructora per a dur a terme el Pla de 

Seguretat i salut, segons la seva obligació en el camp de la prevenció de riscos 

professionals, que haurà d’ésser aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut o per la Direcció facultativa, segons el cas, durant l’execució de l’obra; i per 

l’Administració pública que adjudiqui l’obra, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 

24 d’octubre que estableix els mecanismos específics per l’aplicació de la Llei de 

Prevenció de riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica la 

obligatorietat de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut a les 

obres (Article 4). 

 

Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de 

seguretat i salut quan es doni alguns dels supòsits següents: 

 

a) Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.000 

euros.  

b) Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun 

moment. c) El volum de la ma d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) 

sigui superior a 500 dies. 

d) Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses.  

 

En el nostre cas, cal realitzar l’estudi complert, 
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0.2. TÈCNIC AUTOR 
 

L’estudi de seguretat i salut és l’elaborat per Carlos Muñoz Argente, sense que calgui 

un coordinador en matèria de seguretat i salut, segons els articles 3 i 5 del Reial 

Decret 1627/1997. 

 

0.3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 

0.3.1. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 

L’obra està situada a la província de Tarragona. 

La descripció de l’obra es troba a la Memòria del projecte. 

0.3.2. SERVEIS AFECTATS I ACCESSOS 
L’accés a l’obra es realitza per la vialitat existent. 

No es preveu cap servei afectat. 
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DEMOLICIONS 
 

1. Introducció 

 

1.1 Definició: 

 

La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 

 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 

 

• Demolició manual (mètode clàssic). 

• Demolició per mètodes mecànics: 

- demolició per arrossegament. 

- demolició per empenta. 

- demolició per entibament. 

- demolició per bola. 

• Demolició per explosius (voladura controlada). 

• Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

 

1.3 Observacions generals: 

 

Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament 

delicada, per aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un 

tècnic competent. 

 

A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 

• Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de 

circulació, instal·lacions o 

conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a 

les preses de gas, 

electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir i incidint de manera especial en els 

dipòsits de combustible, si els hagués. 

• La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, 

desinfectar i desinsectar l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions 

per evitar explosions de gas, inundacions per trencament de canonades d’aigua, 
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electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües 

residuals. 

• La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 

• I un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a 

demolir, així com, en el cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot 

tenir en l’estabilitat dels edificis collindants. 

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició 

haurà de tenir: 

• una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als 

paràmetres de seguretat, temps i cost. 

• una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior 

sense cap dificultat, àrees d´aplec de material reciclables i de material purament de 

runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició. 

• Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs 

d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc 

”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció 

Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió d’espais 

per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de 

vies d’evacuació. 
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DEMOLICIÓ MANUAL 
 

1. Definició i descripció. 

 

1.1 Definició: 

 

La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de 

l’edifici auxiliat per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 

L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment 

de terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 

 

1.2 Descripció: 

 

La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir: 

• Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació 

d’aigües fecals, 

• Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de 

combustibles, etc. 

• Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 

• Enderrocament de la coberta. 

• Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments 

exteriors. 

• Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats. 

 

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació 

d’aquestes en el forjat inferior. 

Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb 

elements de transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació 

vertical. 

 

L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta 

finalitat, des de les diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, 

l’evacuació exterior. 
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Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar 

les runes amb l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les 

runes en un contenidor. 

 

El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del 

forjat ho fan possible, mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió 

(minipales mecàniques). 

 

Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a 

desenvolupar les subactivitats següents: 

• operaris especialitzats en la realització d’enderrocs. 

• conductors de maquinària per al transport horitzontal. 

• Operadors de grua per a l’hissat de runes. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme 

la demolició: 

• Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, 

camió portacontenidors, grua mòbil, etc. 

• una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior 

sense cap dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de 

runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc. 

• Eines manuals. 

• Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les 

màquines elèctriques. 

• Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de 

les runes. 

 

2. Relació de Riscos i la seva avaluació 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos 

editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 

només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte les 

consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: 

la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 

conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.  
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En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 

ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. 

D. 1627/1997, del 24 d' octubre. 

 

L'objectiu principal d'aquest a avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats 

per anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les 

mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

 

 

 

 

OBSERVACIONS 
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(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 

(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per 

errades d’aïllament a les màquines. 

(17) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic.  

. 

 

3. Norma de Seguretat 

 

El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els 

riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 

d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

 

Abans de la demolició: 

• L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que 

envaeixi la calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat 

convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents. 

• Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació 

de marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de 

caiguda d’objectes cap a fora del solar. 

• S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb 

marquesines, etc. 

• S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 

• S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta 

manera la formació de pols durant la realització dels treballs. 

• S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta 

sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja 

sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària eléctrica (muntacàrregues). 

• Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, 

per evitar la projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la 

marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per 

facilitar el pas als vianants. 

• Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran 

sobre dels respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 
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• Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran 

testimonis, per observar si aquestes progressen. 

• Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la 

senyalització de seguretat en el treball necessària. 

 

Durant la demolició: 

• L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la 

demolició es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa 

vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 

• Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 

• En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolició, 

s’hauran de deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena 

de contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada la seva estabilitat o fins que 

es restitueixi l’edificació. 

• En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 

metres, l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts 

mòbils, guiats per sirgues o cables en posición horitzontal, adequadament ancorats en 

tots dos extrems. 

• Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat 

l’alçada sigui superior a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre 

dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors. 

• Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior 

als 6 metres, s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà 

de fer generalment llençant les runes cap a l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 

• Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. 

de gruix. 

• En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les 

corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal 

com a nivell vertical. 

• Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega 

mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin 

llençar les runes des de dalt. 

• En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir 

instal·lades marquesines de gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les 

persones que es trobin a nivells inferiors. 
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• L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el 

desplaçament dels seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen 

per sobre de la línia de recolzament de l’element que permeten el descens d’una 

manera lenta. 

• En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 

• Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 

• S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes 

d'evacuació o altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la 

jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 

• No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, 

murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es 

dipositaran runes sobre de les bastides. 

• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable 

que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu 

esfondrament. 

• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici 

que puguin ser afectades per aquestes. 

• Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants 

col·locades braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

• Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal 

acústic. 

• A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests 

empraran en tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 

• En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin 

erosionar al treballador, aquest emprarà guants de cuir. 

• En cas que es generi pols es regaran les runes. 

• En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de 

demolició, els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar 

que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 

• En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran 

d’utilitzar ulleres de protecció contraimpactes mecànics. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si 

no fos possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o 

tampons). 
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• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les 

corresponents proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de 

seguretat, polaines i davantal. 

 

Després de la demolició: 

• Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació 

adjacent per observar les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant 

l’enderrocament. 

• S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de 

construcció del nou edifici. 

 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els 

treballs d’aquesta activitat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 

col·locaran en l’obra seguint els criteris establer ts per la legislació vigent, 

reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 1627/1997) 

 

4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzaci ó 

 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben 

constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra 

intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de 

tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar 

situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida 

amb un diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 

mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre 

com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la 

xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre 

un esforç de fins a 150 Kp.. 
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• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb 

taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 

"palenques" de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.  

 

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, 

conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal d’advertència de perill en general. 

• Senyal d’advertència de matèries explosives. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de no fumeu. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista 

• Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 

• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 

col·locaran en l’obra seguint els criteris establer ts per la legislació vigent, 

reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5. Relació d’Equips de protecció individual 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 

següents: 

 

• Treball manual de demolició pels operaris especialitzats: 

- Cascos. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Cinturó de seguretat. 

- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 

- Granota de treball. 

 

• Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 

- Cascos. 

- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 

- Guants de cuir. 

- Davantal de cuir. 

- Maniguets de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda. 

 

• Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 

- Cascos. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda. 

- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
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- Canelleres. 

 

• Treballs de transport horitzontal (conductors): 

- Cascos. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori. 

 

• Treballs de transport vertical (operadors de grua): 

- Cascos. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, 

seran proporcionats als treballadors dels mateixos,  reflectint-los en el Pla de 

Seguretat i condicions de Salut que ha de realizar l’empresa constructora (Art. 7 

RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits 

establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/ 1192, del 20 de novembre, i 

les corresponents Normes UNE. 
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MOVIMENT DE TERRES 
 

1. Introducció 

 

1.1 Definició: 

 

És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la 

construcción del futur edifici. 

 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

 

• Esplanacions: 

- desmunts. 

- terraplens. 

• Buidats. 

• Excavacions de rases i pous. 

 

1.3 Observacions generals: 

 

L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i 

l’abocada de terres, per aquest motiu s’ha de: 

• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de 

desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics. 

• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos. 

• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta 

finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de 

terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 

• Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales 

adossades, maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport 

horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips 

de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una 

previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 

Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució 

Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
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RASES I POUS 
 

1. Definició i descripció 

 

1.1 Definició: 

 

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel 

obert. 

Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o 

circular. 

 

1.2 Descripció: 

 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de 

profunditat. La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. 

de profunditat. 

 

L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 

El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot 

considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 

 

En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. En la 

realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a 

emprar segons les característiques del terreny. 

 

Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà 

següent: 

• conductors de maquinària per realitzar l’excavació. 

• operaris per realitzar l’excavació manual. 

• operaris pels treballs d’estretament. 

• conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament 

de terres. 

 

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, 

bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Annex 7: Estudi de 

Seguretat i Salut 

 

  20 

 

• màquines excavadores. 

• camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 

 

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les 

rases o pous: 

• Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en 

longitud alhora. 

• Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 

• Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 

• En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també 

sigui necessari, ventilació. 

 

El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) 

fins a la part inferior. El destrebament es realitzarà en el sentit invers. 

 

2. Relació de Riscos i la seva avaluació 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 

editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 

només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 

consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : 

la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 

conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 

ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 

1627/1997, del 24 d’octubre. 

 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats 

per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les 

mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
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OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de 

terres. 

(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats 

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell 

rompedor i risc causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 

 

3. Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 

• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, 

s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 

definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es construirien . 
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PROCÉS 

Rases 

• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos 

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament 

d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 

personal competent i amb la corresponent experiència. 

• No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin 

treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al 

seu interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu 

ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació 

d’emergència. 

• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les 

eines que emprin. 

• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments 

tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que 

estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 

• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de 

més d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o 

d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni 

s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s 

d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

• En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els 

utilitzin i deixin de tenir utilitat. 

 

En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la 

part inferior del tall. 

• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de 

la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. 

Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

• L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no 

superarà els 0,70m. encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas 
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contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a 

la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la 

finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els 

treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què 

van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran 

sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga 

durada de l’obertura. 

• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà 

d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la 

garantia de què es troba en perfecte estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, 

de les escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva 

evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han 

 de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a 

mínim. 

• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 

1,30m, es disposaran a distancia no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets 

de les excavacions corresponents. 

• No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 

• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall 

es col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb 

punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos 

metres el de vehicles. 

• En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, 

com a mínim, 20 cm. el nivel superficial del terreny. 

• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a 

l’operari, d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no 

s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per l’equip de salvament, així com 

d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que 

puguin accidentar-se. 

• El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
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• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència 

d’alguns dels serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, 

conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 

• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, 

que creui o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, 

es realitzaran prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els 

tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el 

subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, per evitar el risc 

de contacte elèctric. 

• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs 

d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc 

de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització 

de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual 

prenent totes les precaucions necessàries. 

• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, 

l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

• Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran 

d’emprar el cinturó de seguretat convenientment lligat. 

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 

seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, 

davantal. 

• S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, 

prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 

• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 

l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu 

accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 

 

Pous 
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• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos 

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 

d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del 

possible. 

• S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense 

que la distància entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 

1,5 metres. 

• A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que 

compleixi amb les disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, 

per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la 

deguda experiència. 

• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures 

que facilitin la rápida evacuació dels treballadors. 

• Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un 

equip auxiliar de bombeig. 

• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 

• S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de 

l’exterior. 

• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran 

d’estar protegits, en la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 

• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc. 

• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la 

part superior i els entorns del pou. 

• Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar 

convenientment il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 

• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de: 

- Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 

- No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 

- L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així 

com d’una balda de seguretat instal·lada al seu mateix ganxo. 

- L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, 

perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense 

cap risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat 

convenientment lligat. 
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- S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el 

cubell quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 

- El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de 

seguretat de manera que no es pugui desfermar . 

- Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats 

de manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

- Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca 

del pou un plint de protecció. 

- El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada 

jornada. 

- No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos 

terços de la seva capacitat. 

- S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 

 

• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat 

introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 

• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels 

pous de profunditat major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre 

element equivalent. 

• En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de 

vehicles es realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una 

distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants a 1 metre. 

• En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill 

obres" s’il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants. 

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 

seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors 

auditius, davantal. 

• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor 

diferencial, per evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte 

d’aïllament. 

• Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de 

connexió estiguin en bon estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de 

deteriorament. 

• S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
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• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, 

prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 

• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 

l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu 

accés i, complementàriament, als talls on sigui precís. 

 

Elements Auxiliars 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 

desenvolupament d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent: 

 

Escales de mà 

Grup compressor i martell pneumàtic 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Dúmpers de petita cilindrada 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 

col·locaran a l’obra atenent als criteris establert s per la legislació vigent, 

reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzaci ó. 

 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben 

constituïdes per: 

 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 

palanqu es de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

 

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat : 

• Senyal de perill indefinit. 

• Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
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• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, 

conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista 

• Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establert s per la legislació vigent, 

reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

 

 

5. Relació d’Equips de protecció individual 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 

següents: 

 

• Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 

- Cascos. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 
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- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” 

de petita cilindrada). 

 

• Treball en rases i pous (operaris) : 

- Cascos. 

- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 

- Botes de seguretat de goma pels llocs humits. 

- Guants de lona i cuir (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 

- Canelleres. 

- Armilla de malla lleugera i reflectant. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-l os al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa c onstructora (Art. 7 RD 

1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits 

establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/ 1192, del 20 de novembre, i 

les corresponents Normes UNE. 
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FONAMENTS 
 

1. Introducció 

 

1.1 Definició : 

 

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió 

i tipus es troba en funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el 

qual descansa aquest. 

 

1.2 Tipus de fonamentació: 

 

Es classifiquen en dues famílies: 

• fonaments superficials. 

• fonaments profunds. 

 

Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 

• corregudes. 

• lloses. 

• bigues flotants. 

• sabates 

 

En els fonaments profunds considerem: 

• els pilots realitzats in situ. 

• els pilots prefabricats. 

 

1.3 Observacions generals: 

 

L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva 

fabricació in situ (ferrallat, formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, 

s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de tots els elements que 

componen la fonamentació. 

 

Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Annex 7: Estudi de 

Seguretat i Salut 

 

  31 

 

• Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que 

componen la construcció de la fonamentació. 

• Una organització del tall d’obra per posar a la pràctica la programació; per això 

s’establiran els camins de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de 

replega de material, etc. 

• Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, 

maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, 

etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció 

Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així com una previsió d’espais per 

poder moure adequadament la maquinària. 

 

Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució 

material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 

 

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les 

tanques perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; 

les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses d’obra (aigua i 

electricitat). 

 

En aquesta activitat s’haurà de considerar la construcció de la bancada de la futura 

grua torre. 
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SABATES 
 

1. Definició i descripció 

 

1.1 Definició: 

 

Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, 

sobre terres homogènies d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir 

les càrregues sobre el terreny. 

 

1.2 Descripció: 

 

Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o 

rectangular, alhora també, poden ser aïllades o esbiaixades. 

 

Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció 

quadrada o rectangular, i un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i 

posteriorment el formigó, segons les característiques que són descrites en el projecte 

d’execució material. 

 

L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres 

(retroexcavadora). 

 

Per realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 

• operaris per realitzar l’excavació manual. 

• conductors de la maquinària d’excavació. 

• ferrallistes. 

• encofradors. 

• conductors de formigonera. 

• operaris per al bombeig del formigó. 

• gruistes. 

 

També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per realitzar la fonamentació: 
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• Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc 

”dúmper” de petita cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba 

de formigó, tixotròpics i maquinària, etc. 

• Eines manuals. 

• Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

2. Relació de Riscos i la seva avaluació 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 

editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 

només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 

consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : 

la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 

conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 

ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 

1627/1997, del 24 d’octubre. 

 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats 
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per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les 

mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

 

OBSERVACIONS:  

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres, 

bombeig de formigó “cop d’ariet” i l’ús de la serra circular. 

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 

 

3. Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 

 

• Els camins d' accés des de l’exterior del solar cap al tall s’hauran d’establir i 

senyalitzar adequadament. 

• Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer: 

- Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 

- S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del 

personal a les cotes de cimentació. 

- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
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- Atès els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja 

es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució 

de l’ obra restant 

 

PROCÉS 

 

• El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els 

riscos específics, així com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al 

desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat a la 

mesura del possible. 

• S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats. 

• S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera 

que estiguin protegits de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 

• Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 

cm. 

• S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses, tot i 

acotant les àrees de treball. 

• Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior 

a 50 Km/h, en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin 

desprendre’s. 

• En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament 

elèctric, com formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de 

preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

• Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, 

els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en 

netejar la canonada després del formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids 

poden ser causa d’accident. 

• Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el 

Reglament de Baixa Tensió. 

• En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques 

tubulars de peus drets, convenientment ancorades. 

• Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en tots els 

seus accessos i, de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu 

capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa). 
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• S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per facilitar el 

vessament de les aigües. 

• Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, 

s’haurà de neutralitzar amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també 

adequat. 

• Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran 

provistos de casc, guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, 

granota de treball, davantals i cinturó portaeines. 

• Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de 

goma de canya alta 

 

L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de 

cuiro, botes de seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els 

treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà 

Grup compressor i martell pneumàtic 

 

 

Sempre que las condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 

col·locaran en l’obra atenent als criteris establer ts per la legislació vigent, 

reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzaci ó 

 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes 

per : 

 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària; 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en 

conformitat a la normativa assenyalada en aquesta activitat: 
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• Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de las mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció es 

col·locaran en l’obra tot seguint els criteris esta blerts per la legislació vigent, 

reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).  

 

 

5. Relació d’Equips de protecció individual 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 

següents: 

 

• Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de 

petita cilindrada). 

 

• Treball amb armadures (operaris) : 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
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- Granota de treball. 

- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 

 

• Treball de formigonat : 

- Cascos. 

- Botes de seguretat de canya alta. 

- Guants de neoprè. 

- Granota de treball. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, 

seran proporcionats als treballadors, reflectint-lo s al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa c onstructora (Art. 7 RD 

1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual deuran complir a  cada moment els requisits 

establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 14 07/1192, del 20 de novembre, 

i les corresponents Normes  UNE. 
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PAVIMENTS 
 

1. Introducció 

 

1.1 Definició: 

 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats 

i/o aspecte. 

 

1.2 Tipus de revestiments: 

 

• peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels 

següents materials: pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i 

xapa d’acer. 

• flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels 

següents materials: 

moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb 

rotllos i rajoles de goma i policloroprè. 

• soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de 

formigó en massa, la superficie superior de la qual quedarà vista o rebrà un 

revestiment. 

 

1.3 Observacions generals: 

 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita 

capacitat, sistemes de bombatge pneumàtic de morters o assimilables. Aplec de 

material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del 

desmuntatge de la grua. 

 

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 

mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica 

mèdia de 100 lux. S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha 

instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de 

personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses 

provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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1.4 Descripció: 

 

• tipus de revestiments amb peces rígides: 

 

- amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de 

ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de 

xapa d’acer i d’asfalt. 

- amb llistons d’empostissar (mosaic). 

- amb posts (fusta). 

- amb lloses de pedra. 

- amb plaques de formigó armat. 

- amb llambordins de pedra i formigó. 

 

• tipus de revestiments flexibles: 

- Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o 

heterogeni adherides a tocar o soldades. 

- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de 

linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o 

heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades. 

- Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o 

rebudes amb ciment. 

 

• tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de 

considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de 

material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, 

muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la 

corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins 

els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

 

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 

• enrajoladors i d’altres. 
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• operadors de carretó elevador. 

 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 

la realització dels paviments: 

 

• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” 

de petita cilindrada per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc. 

• Estris. 

• Eines manuals. 

• Presa provisional d’aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

2. Relació de riscos i la seva avaluació 

 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 

riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 

activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte 

les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 

considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 

ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o 

empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 

1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats 
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per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les 

mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

 

OBSERVACIONS:  

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de 

material o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 

(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 

(16) Risc específic en treballs de poliment 

(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o 

pigments tòxics. 

(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 

(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 

 

3. Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 
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• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el 

muntacàrregues d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les 

elevacions de morters, formigons i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar 

que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per 

l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 

seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i 

ben il·luminat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat 

ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb 

garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una 

alçada sobre el paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb 

mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets 

convenientment bragat a la grua. 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser 

auxiliat per plataformes específiques. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se 

en un “llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i 

tot des d’alçada. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per 

evitar cops, ferides i erosions. 

• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements 

mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
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• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no 

superi els 30 Kg. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 

disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les 

clavilles mascle-femella. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc 

de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell. 

 

Peces rígides 

• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als 

pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 

• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el 

tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall 

en suspensió. 

• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt 

de compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el 

trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades. 

• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes 

emplintades, cas de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 

• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades 

dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu 

contingut. 

• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de 

la càrrega. 

• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de 

gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega. 

• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de 

plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 

• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles 

a les superficies recentment solades. 
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• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al 

costat dels talls, a on es vagi a col·locar. 

• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin 

les zones de pas. 

• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, 

es tancarà l’accés, indicantse itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció 

obligatòria. 

• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de 

“perill” amb rètol de “paviment lliscant” 

• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per 

evitar els accidents per risc elèctric. 

• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció 

antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre. 

• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de 

vidre es realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 

• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no 

siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el 

treball. 

• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de 

seguretat. 

• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola 

antilliscant. 

• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, 

ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 

• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per 

evitar accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i 

amb un rètol de “superficie irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per 

tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar 

accidents per contacte amb energia elèctrica. 
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• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material 

aïllant de l’electricitat. 

• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran 

sempre amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”. 

• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades 

immediatament de les plantes. 

• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles 

generades; que s'hauran d’evacuar als muntacàrregues. 

 

Flexibles 

• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al 

costat dels talls on s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per 

evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de 

pas. 

• És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats 

s’apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis. 

• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire 

suficient per a la renovació constant, evitant atmosferes tòxiques. 

• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem 

haurà de mantenir una ventilació constant. 

• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar 

perfectament tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 

• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per 

evitar incendis. 

• S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de 

cada porta del magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 

• S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del 

magatzem de coles i dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 

• En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un 

rètol de no fumeu.. 

• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol 

focus de calor, foc o espurna. 

• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
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• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, 

botes de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes 

volàtils químics tòxics. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 

desenvolupament d’aquesta activitat: 

Dúmpers de petita cilindrada 

Grúes i aparells elevadors 

Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 

Carretó elevador 

Transpalet manual: carretó manual 

Formigonera pastera 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establert s per la legislació vigent, 

reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 

4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzaci ó. 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 

constituïdes per: 

 

• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha 

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 

d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells 

com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 

mm. i reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un 

tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 

6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma 

de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
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Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme 

a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de no fumeu. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establert s per la legislació vigent, 

reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).  

 

5. Relació d’Equips de protecció individual 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 

següents: 

 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 
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- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita 

cilindrada). 

 

• Pels treballs amb coles i dissolvents: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 

- Pantalla facial, si s’escau. 

 

• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de goma de seguretat. 

 

• Pels treballs de col·locació de paviment: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Genolleres. 

- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 

- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-l os al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa c onstructora 

(Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits 

establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, 

i les corresponents  Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS 
 

1. Introducció 

 

1.1 Definició: 

 

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats 

a proporcionar un servei. 

 

1.2 Tipus d’instal·lacions: 

 

• Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents 

ajudes de maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les 

conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas 

d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els 

mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel 

correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, 

l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

• Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. 

InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 

- Fontaneria. 

- Sanejament. 

- Calefacció. 

- Gas  

• Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 

• Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les 

antenes receptores i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament 

dels diferents punts de connexió dels aparells interiors. 

• Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les 

fases d’estructura i tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les 

portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de guies, 

maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

 

1.3 Observacions generals: 
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S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, 

escales de mà i tisora, eines manuals, etc. 

 

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 

mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica 

mèdia de 100 lux. 

 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 

tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a 

l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals 

d’obra (aigua i electricitat). 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
 

1. Definició i descripció 

 

1.1 Definició: 

 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i 

consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia 

subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici. 

 

Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió 

per cable de senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, 

vídeo, megafonia, TV, etc. 

 

1.2 Descripció: 

 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència 

industrial (instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació 

d’àudiovisuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada 

punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 

 

S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: 

electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 

 

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les 

seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de 

connexió i reparació. 

 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, 

s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat 

tancat(cables, tubs, etc.). 

 

Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el 

següent equip humà: 
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• electricistes. 

• ajudes de maçoneria. 

 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 

la realització de la instal·lació: 

• Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora 

portàtil, màquina per fer regates, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

2. Relació de riscos i la seva avaluació 

 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 

riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 

activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte 

les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 

considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 

ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o 

empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 

1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats 

per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les 

mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
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OBSERVACIONS : 

(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 

 

3. Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 

 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la 

resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

 

Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 

seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat 

ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per 

evitar cops, ferides i erosions. 
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• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 

disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la 

neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una 

alçada sobre el paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb 

mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, 

sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

• Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i 

cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a 

treballs realitzats sobre superficies insegures. 

• En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de 

caiguda al buit (escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de 

seguretat. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble 

aïllament (categoria II). 

• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran 

retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 

• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, 

l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia 

subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la 

connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el 

personal abans d’iniciar-se, per evitar accidents. 

• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons 

de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres 

elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota 

de treball i botes de cuir de seguretat. 
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Xarxa exterior elèctrica 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 

seguretat possible. 

• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà 

entubats i enterrats a rases. 

• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i 

pous (MovEZ). 

• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

• Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi 

igual a l’alçada d’aquests elements més cinc metres. 

• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de 

treballadors amb senyals previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es 

senyalitzaran amb llums vermells. 

• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les 

distàncies de seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels 

voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i 

superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de 

seguretat. 

 

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 

seguretat possible. 

• Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte 

les cinc regles d’or de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

• Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors 

que assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu. 

• Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

• Reconeixement de l’absència de tensió. 

• Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 

• Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
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• S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de 

qualsevol manipulació. 

• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran 

d’emprar casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i 

perxa. 

• L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa 

Tensió es realitzarà amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del 

comandament d’obra i de la direcció facultativa. 

• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a 

comprovar l’existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de 

maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin 

vestits amb les peces de protecció personal. 

• Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats 

dels elements següents: 

• placa d’identificació de cel·la. 

• Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a 

impartir a les víctimes. 

• Esquema del centre de transformació. 

• Perxa de maniobra. 

• Banqueta aïllant. 

• Insuflador per a la respiració boca a boca. 

• En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i 

triangle d’advertència de perill. 

• En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar 

els treballs auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de 

soldadura per a la col·locació de ferramentes que es regiran segons la norma de 

soldadura elèctrica EstAc5. 

• La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà 

de complir amb la normativa de grues mòbils de ConMu4. 

• S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha 

de considerar el “Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 

Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 

1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 
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• Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el 

“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 

d’octubre de 1973” 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els 

treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà 

Pistola fixa-claus 

Taladradora portàtil 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establert s per la legislació vigent, 

reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 162 7/1997) 

 

4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzaci ó 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 

constituïdes per: 

• Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb 

un diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm.  

La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com 

a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements 

estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que 

pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 

L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 

cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 

metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 

mm. i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un 

tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 
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6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de 

muntant. 

• Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme 

a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establert s per la legislació vigent, 

reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut  que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).  

 

5. Relació d’Equips de protecció individual 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 

següents: 

 

• Treballs de transport: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 
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- Granota de treball. 

 

• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Guants aïllants, si els calgués. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Granota de treball. 

- Botes aïllants. 

- Protecció d’ulls i cara. 

- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 

- Perxa aïllant. 

 

• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

 

• Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors amb els mateixos, reflectin t-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa c onstructora (Art. 7 RAD 

1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció Individual hauran de compli r en tot moment els requisits 

establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407 /1192, del 20 de novembre, i 

les corresponents Normes UNE. 
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ELEMENTS AUXILIARS 
 

ESCALES DE MÀ 
 

• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar 

engalzats. 

• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 

• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu 

centre. 

• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

• Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva 

part superior . 

• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de 

desembarcada. 

• L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 

 

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 
 

• El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de 

l’obra. 

• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà 

a una distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de 

esllavissades. 

• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de 

manera que quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de 

camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar 

moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell 

pneumàtic. En cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de 

protecció individual (auriculars o tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de 

tancat en prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas 

de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de 

col·locar sota un ombràcul. 
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• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors 

auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de 

mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 

15 metres dels martells (o vibradors). 

• Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com 

també els mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball. 

• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter. 

• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del 

mateix. 

• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat 

al circuit de pressió. 

• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 

• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, 

davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres 

antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 

CAMIONS I TRAGINADORES DE TRABUC “DÚMPERS” DE GRAN TONATGE 
 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 

• Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en 

possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 

• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de 

trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una 

lona. 

• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes 

d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa 

enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament. 

• En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les 

ordres dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a 

les unitats carregades. 

• S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar. 

• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
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• S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de 

càrrega. 

• Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i 

de què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 

• Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les 

maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 

• En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de 

seguretat quan surti de la cabina. 

• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la 

maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 

• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 

- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una 

visera protectora. 

- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la 

càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 

- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 

- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la 

distància de seguretat. 

- si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia. 

- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes 

pròpies en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes. 

• Després de la descàrrega de la caixa basculadora : 

- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa 

basculadora està totalment abaixada. 

 

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA 
 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si 

es troben en un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, 

talús, pous, s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de 

trabuc “dumper” més enllà d’una distancia prudencial a la vorera del desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la 

mateixa i és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 
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• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit 

el seu ús com a transport pel personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor. 

 

GRUES I APARELLS ELEVADORS 
 

• En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de 

vetllar per à que es faci un correcte eslingat. 

• L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 

• S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 

• Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es 

detectés deformacions o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se 

d’aquesta. 

• Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de 

seguretat. 

• En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i 

dimensió dels seus corresponents dispositius. 

• El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

• La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 

• Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que 

queda contemplat a la nostra legislació vigent : 

- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament 

d’Aparells d’elevació i la seva Manutenció. 

- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica 

complementària MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 

en referència a grues desmuntables per a l’obra. 

- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica 

complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 

en referència a grues mòbils autopropulsades emprades. 

 

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO” 
 

• En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva 

estabilitat, per aquest motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros 

d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta “maquinillo”. 
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• L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha 

de tenir la seva protección diferencial i magnetotèrmica. 

• El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de 

recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat 

després del muntatge. 

• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de 

seguretat. 

• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la 

maquinària amb tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 

• S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de 

característiques de la Grueta tot ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar. 

• S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota 

de la rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres 

espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant. 

• S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant perquè 

quedi subjecte en cas de falsa maniobra. 

• S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions que 

suporti la càrrega de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 

• L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera 

que el llaç estigui format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es 

trobin convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola del 

ganxo. 

• L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona 

(tipus americà), botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es 

trobarà subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”. 

• La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa 

d’advertència de càrrega suspesa. 

• En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest de 

l’alimentació elèctrica. 

 

CARRETÓ ELEVADOR 
 

• Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 

• Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de 

manteniment i deixar el carretó fora de servei. 
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• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui 

convenientment paletitzada, fleixada i ubicada correctament. 

• Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts : 

- no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 

- s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de 

recórrer. 

- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 

- s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 

- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues 

paletitzades). 

- no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal. 

- no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 

- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància 

prudencial amb altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 

- s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 

- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions 

del carretó amb la càrrega que es transporta. 

- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 

- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm 

de terra. 

- en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal 

sonor intermitent. 

 

• En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i 

amb les assegurances reglamentàries. 

• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques 

estiguin en punt mort, el motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. 

Si el carretó es troba en un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha 

de deixar en la posició més baixa. 

• Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 

• La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i 

contra les inclemències del temps. 

 

TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL 
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• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 

- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la 

capacitat de càrrega del toro. 

- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha 

de suportar i que aquesta estigui en bon estat. 

- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i 

equilibrades. 

- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de 

les forquilles. 

- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de 

les càrregues, tot assegurant-se de que les dues forquilles estan 

convenientment tancades sota el palet. 

 

• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents 

punts : 

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca 

de comandament en posició neutra. 

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del 

recorregut. 

- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap 

obstacle al seu camí que pugui provocar qualsevol incident. 

- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt 

voluminosa, controlant la seva estabilitat. 

- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 

- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 

- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 

- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de 

frens situant-se l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima 

recomanada serà del 5%. 

 

• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o 

sobre el muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions : 

- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui 

suportar el pes del palet i del toro. 

- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Annex 7: Estudi de 

Seguretat i Salut 

 

  69 

 

 

• No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè 

no es dificulti la circulació. 

• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un 

lloc previst d’estacionament i amb el fre posat. 

• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al 

voltant per tal que no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser 

aquesta dipositada al terra. 

• També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar 

atrapat pel palet a les operacions de descens de la mateixa. 

• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de 

comunicar al servei de manteniment i deixar-lo fora de servei. 

 

FORMIGONERES PASTERES 
 

• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les 

a una distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar 

així el risc de caiguda a diferents nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de 

gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 

• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny 

donant-li un cert vessament. 

• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal 

de perill i un rètol amb la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES 

PERSONES NO AUTORITZADES”. 

• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o 

“dumper”, separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o 

atropellaments. 

• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície 

d’estada de l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda 

al mateix nivell per lliscament. 

• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els 

òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc 

d’atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos 

per moviments descontrolats. 
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• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 

• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar 

connectades a terra. 

• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa 

elèctrica. 

• Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de 

realitzar mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 

• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar 

els conductes per evitar 

moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes 

una cop finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada. 

 

PISTOLA FIXA-CLAUS 
 

• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte 

de l’eina, per tal d’evitar accidents per inexperiència. 

• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el 

control de la pistola i patir accidents. 

• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control 

de la pistola i patir accidents. 

• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on 

dispara. 

• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 

• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 

• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 

• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 

i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres 

antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués. 

 

PERFORADORA PORTÀTIL 
 

• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig 

correcte de l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència. 
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• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa 

de protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament 

restituïda. 

• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla 

de connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la 

màquina perquè sigui reparada. 

• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 

• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 

• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i 

produir serioses lesions. 

• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb 

un punxó, després apliqui la broca i embroqui-la. 

• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà 

mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les 

corresponents proteccions. 

• És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora 

portàtil mentre està connectada a la xarxa elèctrica. 

 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR: 
 

S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i 

Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües 

fecals. Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de 

l’obra, considerant l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de 

cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats 

fisiològiques. 

 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

• mòduls prefabricats, o 

• construïdes a l’obra. 

 

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

 

• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I 

estaran equipats amb seients i casellers individuals. 
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• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo 

per cada 10 treballadors. 

• dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima 

d’una dutxa per cada 10 treballadors. 

• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació 

mínima serà de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 

treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos serán de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. 

d’alçada. 

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, 

ventilació, calefacció i il·luminació. 

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i 

inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver 

accés directe d’un mòdul a l’altre. 

 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han 

de construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans 

d’incorporar-se al treball. 

 

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure 

en principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la 

dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, 

s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres 

anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a 

prop de les vies d’accés. 

 

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la 

obra que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la 

climatització segons la temporada. 

 

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i 

inodors. 

 

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció 

personal i col·lectiva. 
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S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, 

si l’obra ho permet. 

 

S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i 

maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, 

s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de 

vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, 

convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit. 

 

 

  



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Annex 7: Estudi de 

Seguretat i Salut 

 

  74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2:ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT.  

PLEC DE CONDICIONS 
PARTICULARS 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 

 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/ 97) 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà 

d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97. 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 

salut en les Administracions públiques competents. 

 

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AM B LES 

CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ D E LES MÀQUINES, 

ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 

 

Aspectes generals. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 

1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE 

TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 

� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 

� PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni 

O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 

� ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 

d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 

� ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de 

Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 

� REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I 

PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 

� ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES 

DE CONSTRUCCIÓ.O. 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. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
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� ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 

16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 

� LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 

de Novembre de 1995. 

� REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 

1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 

� SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 

d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE 

TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN 

PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 

d'Abril de 1997 B.O.E. 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 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

� FUNCIONAMENT DE LAS 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 

B.O.E. 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 B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

� EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 

12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

� 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 B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS 

TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. 

de 7 d'Agost de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA 

SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 

de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Annex 7: Estudi de 

Seguretat i Salut 

 

  77 

 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

� NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 

 

Condicions ambientals. 
 

� IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 

d'Agost de 1.940. 

� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE 

L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre 

B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 

 

Incendis 
 

� NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre 

B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 

� ORDENANCES MUNICIPALS 

 

Instal·lacions elèctriques. 
 

� REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de 

Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 

� REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de 

Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 

� INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

 

Maquinària. 
 

� REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 

d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 

1.972. 

� EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 

2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
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� REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 

1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de 

Novembre de 1.981. 

� REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig 

B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 

� I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 

1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de 

Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

� I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny 

de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 

d'Abril de 1.990. 

� I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 

1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

� I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE 

PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 

Equips de protecció individual (EPI) 
 

� COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 

B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 

de Juliol de 

1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA 

UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 

773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 

Senyalitzacions. 
 

� DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 

� SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de 

Carreteras 8.3 - IC 
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Varis. 
 

� QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 

1.978. 

� CONVENIS COL·LECTIUS. 

 

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 

140 

de 12/06/1997 

 

PROTECCIÓ DEL CAP 
 

Casc de seguretat. U.N.E.-E.N. 397: 1995 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 
 

Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N. 166: 1996 

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i tècniques relacionades. U.N.E.-

E.N. 169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N. 170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N. 170: 1993 

 

PROTECCIÓ DE LES OÏDES 
 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Orelleres. U.N.E.-E.N. 

352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Taps. U.N.E.-E.N. 352-2: 

1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, us,precaucions de treball i 

manteniment. U.N.E.-E.N. 458: 1994 
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PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 
 

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de 

treball d'ús professional U.N.E.-E.N. 344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N. 345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N. 346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N. 347: 1993 

 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i 
CINTURONS 
 

Equips de protecció individual contra caiguda d'altures.Dispositiu de descens. U.N.E.-

E.N. 341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes 

lliscants amb línia d'ancoratge rígida. U.N.E.-E.N. 353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes 

lliscants amb línia d'ancoratge flexible. U.N.E.-E.N. 353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Elements de subjecció U.N.E.-

E.N. 354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Absorbidors de energia. U.N.E.-

E.N. 355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de 

caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. U.N.E.-E.N. 358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Dispositiu anticaigudes 

retràctils. U.N.E.-E.N. 360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos anticaigudes. U.N.E.-

E.N. 361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Connectors. U.N.E.-E.N. 362: 

1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Sistemes anticaigudes. U.N.E.-

E.N. 363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits generals per 

instruccions d'us i marcat. U.N.E.-E.N. 365: 1993 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
 

Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, marcat. U.N.E. 81 233: 

1991 E.N. 136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions per rosca 

estàndard. U.N.E. 81281-1: 1989 E.N. 148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca 

central. U.N.E. 81281-2: 1989 E.N. 148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions roscades de 

M45 x 3. U.N.E. 81281-3: 1992 E.N. 148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E. 81282 : 1991 E.N. 140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E. 81284 : 1992 E.N. 143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, 

marcat. U.N.E. 81285 : 1992 E.N. 141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de màscara, 

mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.-E.N. 138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb 

màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N. 139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra partícules. 

Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.-E.N. 149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules per protegir 

dels gasos o 

dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.-E.N. 405:1993 

 

PROTECCIÓ DE LES MANS 
 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1: 

Terminologia i requisits de prestacions. U.N.E.-E.N. 374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2: 

Determinació de la 

resistència a la penetració. U.N.E.-E.N. 374-2:1995 
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Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3: 

Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics. U.N.E.-E.N. 

374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N. 388:1995 

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N. 407:1995 

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N. 420:1995 

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N. 421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N. 60903:1995 

 

VESTUARI DE PROTECCIÓ 
 

Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N. 340:1994 

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials 

a l'impacte de petites partícules de metall fos. U.N.E.-E.N. 348:1994 E.N. 348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 

Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protección química a certes 

parts del cos. U.N.E.-E.N. 467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: 

requisits generals. U.N.E.-E.N. 470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de 

màquines en moviment. U.N.E.-E.N. 510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la 

propagació limitada de la flama. U.N.E.-E.N. 532:1996 
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SEGURETAT I SALUT. 
PRESSUPOST 

 

 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SiS. Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08709 SEGURETAT I  SALUT                                               

SUBCAPÍTULO SYS1 INSTAL�LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                              

DGH          Mes Caseta prefabricada per a menjador                              

Més de lloguer de caseta prefabricada per a menjador de 6x2.35

m, amb estructura metàl�lica mitjançant perfils conformats en fred

i tancament xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura

prelacada. Aïllament interior amb llana de v idre combinada amb

polistirè expandit.Revestiment de P.V.C. en terres i tauler

melaminat en parets. Finestres

d'alumini anoditzat, amb persianes corredores de protecció, amb

pica correguda amb aixetes, inclosos instal�lació elèctrica amb

distribució interior d'enllumenat i força amb presa ex terior a 220 V,

i corresponent quadre de centralització d'interruptors diferencial i

magnetotèrmic.

1,00 108,32 108,32

S            Mes Caseta prefabricada per a vestuaris                             

Més de lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris d'obra de

6x2.35 m., amb estructura metàl�lica mitjançant perfils conformats

en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb acabat de

pintura prelacada. Aïllament interior amb llana de v idre combinada

amb polistirè expandit.Revestiment de P.V.C. en terres i tauler

melaminat en parets. Finestres d'alumini anoditzat, amb persianes

corredores de protecció, inclosos instal�lació elèctrica amb

distribució interior d'enllumenat i força amb presa ex terior a 220 V,

i corresponent quadre de centralització interruptors diferencial i

magnetotèrmics.

1,00 118,17 118,17

2C           Ud  Transport, descàrrega i recollida de caseta prefabricada        

1,00 206,65 206,65

B            Ud  Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra           

2,00 100,44 200,88

Y56446       Ud  Escomesa provisional de fontaneria a casetes d'obra             

1,00 88,63 88,63

5CC          Ud  Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra            

1,00 73,53 73,53

VT           Ud  Banc de prolipropilè per a 5 persones amb suports metàl�lics    

1,00 20,59 20,59

T2C          Ud  Taquilla metàl�lica individual amb clau de 1,78m d'alçada       

3,00 12,08 36,24

79K          Ud  Taula metàl�lica amb capacitat per a 10 persones per a menjador 

1,00 21,32 21,32

5C           Ud  Neteja i desinfecció de casetes d'obra. Neteja semanal          

1,00 156,42 156,42

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS1 INSTAL�LACIONS
PROVISIONALS D'OBRA.................................................................

1.030,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SiS. Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SYSSENY SENYALITZACIONS                                                 

5T52         Ud  Cartell indicatiu de risc                                       

Cartell indicatiu de risc de 0.30x0.30 m. amb suport metàl�lic de

ferro galvanitzat 80x40x2 mm. i 1,3 m. d'alçada, inclosos obertura

de pou, formigonat , col�locació i desmuntatge.

1,00 12,29 12,29

234          Ud  Senyal de perill d'obres                                        

Senyal de perill d'obres, triangular de 700 mm. de costat, d'acer

galvanitzat, col�locació i desmuntatge.

1,00 53,39 53,39

2342G        Ud  Senyal de protecció obligatòria del cap                         

Senyal de protecció obligatòria del cap, de P.V.C. rígid,

col�locació i desmuntatge.

1,00 138,18 138,18

TOTAL SUBCAPÍTULO SYSSENY SENYALITZACIONS............... 203,86

SUBCAPÍTULO SYSIND PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

235          Ud  Parella de guants de cuir i lona (tipus americà)                

4,00 2,53 10,12

45           Ud  Parella de guants de goma (neoprè)                              

3,00 1,89 5,67

GWE2         Ud  Parella de guants aïllants per a electricistes                  

2,00 28,40 56,80

2T23T        Ud  Parell de botes de seguretat                                    

Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl�liques.

5,00 24,61 123,05

52P          Ud  Parell de botes de goma (d'aigua)                               

2,00 11,99 23,98

24634        Ud  Ulleres panoràmiques antipols                                   

3,00 2,52 7,56

74M          Ud  Ulleres antiimpactes                                            

4,00 11,36 45,44

2354V        Ud  Casc de seguretat                                               

10,00 3,05 30,50

78N          Ud  Protectors auditius tipus tap                                   

5,00 12,23 61,15

1256         Ud  Granota de treball                                              

10,00 16,41 164,10

TOTAL SUBCAPÍTULO SYSIND PROTECCIONS INDIVIDUALS. 528,37

15 de may o de 2010 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SiS. Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SYSCOL PROTECCIONS COL�LECTIVES                                        

06456        Ud  Extintor portàtil de pols polivalent                            

Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6Kg. de càrrega i

eficàcia 21A/113B, amb suports.

2,00 32,88 65,76

34899        Ud  Farmaciola d'obra instal�lada                                   

1,00 21,43 21,43

21455        Ud  Reposició de material de farmaciola d'obra                      

1,00 41,15 41,15

TOTAL SUBCAPÍTULO SYSCOL PROTECCIONS
COL�LECTIVES.................................................................................

128,34

SUBCAPÍTULO SYS21 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT                                          

4512         H   Reunions coordinació en matèria de seguretat e higiene          

4,00 53,29 213,16

24312        H   Formació de seguretat e higiene en el treball                   

Formació de seguretat e higiene en el treball, considerant una

hora a la setmana i realitzada pel coordinador en seguretat e

higiene o per un tècnic competent.

10,00 11,49 114,90

123          Ud  Revisió mèdica obligatòria                                      

1,00 43,33 43,33

5.4          Ud  Equip de manteniment i conservació dels equips de protecció     

Equip de manteniment i conservació dels equips de protecció

indiv idual i dels sistemes de protecció col�lectiva, considerant una

hora diària d'ajudant i peó

3,00 20,11 60,33

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS21 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT....... 431,72

TOTAL CAPÍTULO 08709 SEGURETAT I  SALUT.................................................................................................. 2.323,04

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.323,04
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Es realitza el present document del pla de control de qualitat de execució de les 

obres del camp de futbol municipal de Batea. 

 

Es detallen a cada activitat les tasques necessàries, tipus i freqüència dels treballs que 

es consideren mínims per garantir la qualitat de l’obra, així com cumplir amb la 

normativa existent. 

 

Aquest pla de Control de qualitat no será en cap cas puntual o discontinu, sino que 

reflexarà una continuitat a la consecució de dades que siguin representatives del ritme 

i elements desenvolupats a l’obra. 

 

2. NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE 
 

S’aplicarà la següent normativa per a establir les especificacions a exigir als 

diferents materials emprats a l’execució de les unitats d’obra, els criteris d’aceptació o 

refús a aplicar, toleràncies permeses, etc. : 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte. 

- Instrucció de Formigó estructural EHE. 

- Recomanacions per al Control de Qualitat a obres de carreteres 

- Normes d’assaig de laboratori de transport i mecánica del sòl del centre 

d’estudis i experimentació d’obres publiques. 

- Normes U.N.E. 

- Recomanacions per la realització de proves de càrrega de recepció en ponts 

de carretera 
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3. CONTROL DE VIGILANCIA DE L’EXECUCIÓ 
 

La metodología a seguir, per a que el control i vigilancia de l’execució sigui eficaç i 

correcte, interferint mínimament al desenvolupament de les obres, consistirà en: 

 

- Supervisió del plà de control de qualitat de l’obra, definint el alcanç de les 

activitats i assajos a realizar amb definició i valoració dels mateixos, així com la 

manera d’efectuar-los i la normativa aplicable. 

- Supervisió del control geomètric de l’obra, consistent en asegurar que aquesta 

respongui a la seva geometria, forma i dimensions dels projectes aprobats o a 

les seves modificacions autoritzades, amb independencia de les aprovacions 

de la dirección facultativa. 

- Supervisió del control quantitatiu de l’obra, comprovant la medició quan li sigui 

demanat, comprovant la seva correspondencia amb lo previst en projecte o en 

les seves modificacions autoritzades, especialmente en aquelles parts i unitats 

que, per quedar ocultes, son de difícil comprovació posterior. 

- Control qualitatiu de l’obra, comprobant que els materials, la seva posada en 

obra i unitats d’obra acabades, s’ajustin a les prescripcions tècniques del 

projecte. S’inclou en aquest apartat la definició i seguiment de les posibles 

exigències d’identificació i traçabilitat que es consideri necessari imposar, així 

com el compliment dels requisits de manipulació, emmagatzematge, 

embalatge, conservació i entrega dels materials o productes per al seu ús. 

- Vigilancia sistemática dels procesos d’execució (fabricació i posada en obra) de 

les diferents unitats per asegurar que s’ajustin a les condicions tècniques 

vigents. Per les posibles prefabricacions i suministres importants, coneixement 

de les autoritzacions d’envio realitzades per el Contractista, i comprovació 

aleatoria de la seva idoneïtat. Exigència dels compromisos d’assegurament de 

qualitat que imposi la posesió del registre d’empresa que el tingui. 

- Supervisió de les possibles modificacions del projecte, informant de la seva 

vialitat tècnica constructiva i analitzant les seves repercusions.  

- Seguiment del pla d’obra i de l’obra executada, quantificant els desfases que es 

puguin produïr, amb indicació de la seva tendencia  i proposta de les mesures 

correctores oportunes i anàlisis de les causes. 

- Control i seguiment del pla de seguretat i salut que presentarà el contractista 

de l’obra i que aprovara la direcció facultativa. 
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- Obligació de convocatoria i asistència a reunions periodiques amb el tècnic del 

contractista i el director d’obra, amb aixecament d’actes i aprovació posterior de 

les mateixes per totes les parts, entregant a la direcció de l’obra la copia 

puntualment. 

 

 

4. CONTROL DE MATERIALS 
 

Els assajos inclosos s’anomenen de “recepció”, sense estar compressos  els previs 

o de informació que la contrata precisi per la selecció de materials ni els que, com a 

conseqüència de resultats deficients que no permetin l’aceptació de lot corresponent, 

sigui necessari repetir. 

 

4.1 TERRAPLENAT SELECCIONAT 

 

Control de Qualitat del material 

A la zona d’acopi, es prendran mostres representatives per cada 5.000 m3 per realitzar 

els següents assajos: 

  

- 1 Anàlisi granulomètric NLT-104 

- 1 Límit d’Atterberg, UNES-103-103, 103-104 

- 1 Assaig Proctor Modificat UNE-103-501 

- 1 Assaig C.B.R. de laboratori UNE-103-502 

 

Control de compactació 

Per cada 5.000 m3 de tongada compactada que constitueix un lot, es realitzen de 

forma aleatoria: 

 

- 5 Determinacions de densitat i humitat “in situ” 

 

L’objecte de aquests assajos es comprobar que tant el material a utilitzar com la 

compactació de les tongades compleixen l’establert en el Plec de Prescripcions 

Tècniques del Projecte. 

 

 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Annex 8: Control de 

Qualitat 

 

  5 

 

 

4.2 SUBBASE GRANULAR 

 

Control de Qualitat del material 

En el lloc de procedencia o zona d’acopi, es prendran mostres representatives del 

material un cop efectuades les operacions de preparació (matxuqueig, classificació, 

etc) per realitzar els següents assajos per cada 3.000m3 : 

 

- 1 Anàlisi granulomètric NLT-104 

- 1 Límit d’Atterberg, UNES-103-103, 103-104 

- 1 Assaig Proctor Modificat UNE-103-501 

 

Per cada 4.500 m3 de material: 

 

- 1 Desgast de los Ángeles NLT-149 

- 1 Coeficient de Neteja NLT-172 

 

Control de Compactació 

Per cada lot de material que entra en 3.000 m2 de tongada compactada es realitarà de 

forma aleatoria: 

  

- 5 Determinacions de densitat i humitat “in situ” 

 

L’objecte de aquests assajos es comprobar que tant el material a utilitzar com la 

compactació de les tongades compleixen l’establert en el Plec de Prescripcions 

Tècniques del Projecte. 

 

 

4.3 XARXA DE DRENATGE 

 

Control de Estanqueïtat 

Un cop colocades les canonades i els pous de registre de la xarxa de sanejament i 

amb anterioritat a l’execució de les escomeses a la canaleta i als imbornals, 

s’efectuarà la proba de estanqueitat de la totalitat de la xarxa d’acord amb els criteris 

recogits a la Norma EN 1610/97. 
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Per a l’execució de la proba, les canonades i el contorn dels pus del registre seran 

visibles, és a dir, no s’efectuarà el rebliment de les rases sense haver satisfet les 

revisions necessàries exigides per la supervisió de la proba. 

 

Els medis necessaris per a l’execució de la proba serien aportats per el contractista 

adjudicatari de les obres i es desenvoluparien sota la supervisió de la direcció de 

l’obra. 

 

 

4.4 XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA  

 

Considerem la xarxa d’abastament com el conjunt de canonades instal·lades al 

interior del camp de futbol, interconectades entre sí i de les quals es deriven les preses 

als canons. 

 

Control de xarxa instal·lada 

Sobre el 100% de la xarxa executada, i una vegada colocades totes les peces 

especials necessaries, es realitzaran els següents assajos: 

 

1 Prova de pressió en 3 fases: 

- Prova preliminar 

- Prova de caiguda de pressió (purga) 

- Prova principal de pressió 

 

Els mitjans per a l’execució de les proves de pressió serien aportats per el contractista 

adjudicatari de les obres i es desenvoluparien sota la supervisió de la direcció de 

l’obra. 

 

 

4.5 GESPA ARTIFICIAL 

 

Certificat emès per l’Institut de Bioquímica de Valencia (IBV) del Producte i Prestació 

Esportiva de la Gespa Instal·lada. Aquests assajos consistiran en: 

 

1.- Amortiguació d’impactes 
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2.- Bot de la pilota 

3.- Deformació 

4.- Planimetria 

5.- Rodadura de pilota 

6.- Tracció rotacional (resistencia al gir) 

 

 

4.6 FORMIGÓ 

 

4.6.1 Aigua per pastar  
 

− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la 

pràctica i complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón 

Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs 

pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 

els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions 

exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé 

justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, 

ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i 

els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 

 

− Determinació del pH (UNE 7234/71) 
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− Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 

− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 

− Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 

− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 

− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 

 

4.6.2 Àrid per elaborar formigó 
 

− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a 

l’article 28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 

de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 

Mida màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 20 mm en qualsevol cas. 

 

− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons 

que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-

químiques, físicomecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

 

− Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva 

segregació i contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques 

gramulomètriques fins la seva incorporació a la mescla. 

 

− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 

els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 
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− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 

subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que 

figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions 

exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) 

o bé justificarà explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al 

formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

 

− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats 

inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions 

posteriors. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer 

parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 

 

− Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 

− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 

− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 

− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 

− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 

− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 

− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
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− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 

28.3.1) 

− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 

− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 

EX) (EHE, art. 28.3.1) 

− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 

− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 

− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 

− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

 

 

4.6.3 Ciment per elaborar formigó 
 

− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb 

els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-03) i 

complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 

 

Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 

 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia 

del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 

 

− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per 

l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 

els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Annex 8: Control de 

Qualitat 

 

  11 

 

− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està 

fabricat i comercialitzat de manera legal. 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 

indicades en l’article 11.2 de la RC-03. 

 

Operatius: 

 

− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de 

l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE. 

 

− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les 

indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 8 de la RC-03. 

 

− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans 

de començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de 

subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de 

recepció previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de Prescripcions 

Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, 

art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les 

següents especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, 

resistència a compressió i estabilitat de volum. 

 

− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els 

assaigs de recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, 

segons s’indica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la 

dirección d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels 

assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació 

del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf 

anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment junt amb 

els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art. 11.4; EHE, art. 81.1.2; Decret 375/88). 

 

− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 

de l’EHE i 11.3 de la RC-03. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i 

els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-03 i/o 

especificats en el segon parèntesi: 

 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1) 

− Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 

− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 

− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 

− Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 

− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 

− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 

− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 

− Alúmina (UNE 80217/91) 

− Àlcalis (UNE 80217/91) 

− Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 

− Pes específic (UNE 80103/86) 

− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 

− Humitat (UNE 80220/85) 

− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 

− Titani (UNE 80228/88 EX) 

− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 

− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del 

mar (UNE 80303/96) 

− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 

− Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 

80306/96) 

− Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 

− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 

80310/96) 
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− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 

 

 

4.6.4 Formigó fet a l’obra 
 

− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra que sigui elaborat “in situ”, complirà 

les condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i i tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 

- Element a construir: Fonaments, Estructura 

- Designació del formigó per propietats: HA-25/B/20/IIa, HA-25/B/20/I 

- Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA 

- Resistència (EHE, art. 39.2): 20 per HM, 25 per HA 

- Consistència (EHE, art. 30.6): tova (B) 

- Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 20 mm en qualsevol cas. 

- Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb 

exterior vist 

- Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, 

exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300 

- Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposició I: 250, exposició 

IIa: 275 i exposició IIb: 300 

 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 1,5  

 

− Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal 

 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte 

tècnic): A determinar pel Director d'Execució d'Obra 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 

els controls següents: 

 

CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
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− En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol 

clase específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat 

caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del 

formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les 

dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de 

penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 

i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE. 

 

− Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el 

formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en 

l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons el que s’indica a l’article 68 de 

l’EHE. 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó 

que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades 

per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

 

Operatius: 

 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 

l’article 83 de l’EHE. 

 

− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el 

criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 

resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la 

seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 

 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, 

amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de 

tolerancia expressats en l’article 88 de l’EHE: 

 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 

− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 

 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 

− Densitat (UNE 83317/91) 

− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

 

 

4.6.5 Formigó fabricat en central 
 

− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, 

complirà les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques 

que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

(veure EHE, art. 69.2.8) 

 

- Element a construir: Fonaments, Estructura 

- Designació del formigó per propietats: HA-25/B/20/IIa, HA-25/B/20/I 

- Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA 

- Resistència (EHE, art. 39.2): 20 per HM, 25 per HA 

- Consistència (EHE, art. 30.6): tova (B) 

- Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 20 mm en qualsevol cas. 

- Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb 

exterior vist 

 

Designació del formigó per dosificació: 
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- Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA 

- Consistència (EHE, art. 30.6): tova (B) 

- Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 20 mm en qualsevol cas 

- Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb 

exterior vist, ... 

- Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, 

exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300 

- Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-

03, taula 4.1.1): CEM I 

 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 1,5 

- Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal 

- Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o 

arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució d'Obra 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 

els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades 

indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 

− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un 

distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 

 

Operatius: 

 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
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l’article 83 de l’EHE. 

 

− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el 

criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 

resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 

 

− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment 

reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels 

components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 

− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el 

nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de 

l’annex al Decret 375/88. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la 

seva col·locació en obra. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, 

amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de 

toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 

 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 

 

− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 

 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 

− Densitat (UNE 83317/91) 
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− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

 

 

4.6.6 Rodons d’acer per a formigó 
 

− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions 

indicades a l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la 

memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

 

- Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles 

electrosoldades 

- Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 

- Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): A determinar pel Director d'Execució 

de l'obra 

 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de 

garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 

 

− Nivell de control (EHE, art. 90): Normal (especificat en el plànols d'estructures) 

 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte 

tècnic): A determinar pel Director d'Execució d'Obra. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 

responsable de l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris 

per realitzar els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la 

comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte. 
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− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut 

o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i 

el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 

− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs 

corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències 

establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 

− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada 

subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica al 

article 31 de l’EHE. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de 

l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions 

de l’article 31.1 de l’EHE. 

− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons 

l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts 

s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic 

d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 

− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions 

necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació 

(tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de 

l’EHE. 

 

− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos 

d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig 

de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell 

normal). 

 

− En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons 

l’article 90.4 de l’EHE. 
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− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 

trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 

subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 

− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos 

assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a 

l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de 

posteriors assaigs de comprovació. 

 

− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un 

certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar 

d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 

col·locació en obra. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, 

amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 

indicats en el segon: 

 

− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

− Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 

− Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 

− Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 

− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer 

parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

 

− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 

− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

El projecte per al qual es realitza aquest estudi és “Gespa artificial al camp de 

futbol municipal Batea”. 

 

El promotor del projecte i propietari de les instal·lacions és l’Ajuntament de Batea. 

 

La solució adoptada preveu canviar l’aspecte de tota aquesta zona en general, 

remodelant i passant el camp de terra a gespa artificial. S’ha previst també una zona 

perimetral pavimentada amb formigó, d’aquesta manera es crearà un millor entorn, 

més estètic i agradable, i no es contaminarà amb sauló la zona de joc. 

 

La gespa artificial anirà col·locada sobre una súbbase granular de tot-u artificial sobre 

el terreny existent prèviament compactat i anivellat. El sistema de reg serà 

completament automatitzat mitjançant la instal·lació de 6 canons de reg. 

 

2. IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES 
 

Relació d’accions susceptibles de produir impactes en el medi: 
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3. CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES 
 

Els efectes de les diferents accions considerades que produeixen algun tipus 

d’impacte ambiental, es caracteritzen amb els següents conceptes que estableix la 

legislació, concretament el RD 1131/1988: 

 

Així, pel que fa al grau d’alteració del medi natural, l’efecte pot ser : 

- Mínim: El que es produeix alterant de forma molt petita el medi. 

- Notable: El que es manifesta com una alteració important del medi. 

- Positiu: El que s’admet que genera efectes beneficiosos. 

- Negatiu: El que es manifesta com a pèrdua dels valors naturals del medi. 

 

Segons la forma en que la infraestructura incideix sobre el medi, l’efecte pot ser: 

- Directe: Aquell que la infraestructura provoca directament alterant el medi. 

- Indirecte: Aquell que es desencadena per la interdependència del medi 

respecte a la situació de la infraestructura. 

 

Segons el període de temps que tarda en manifestar-se un impacte en el medi, l’efecte 

pot ser: 

- Curt termini: Es considera un termini de temps d’un any. 

- Mig termini: Es considera un termini de menys de cinc anys. 

- Llarg termini: Es considera a partir de cinc anys. 

 

Segons el període de temps durant el qual el medi pateix l’alteració, l’efecte pot ser: 

- Permanent: Que suposa una alteració del medi perpètua en el temps. 

- Temporal: Que suposa una alteració que després d’un període de temps 

desapareix. 

- Periòdic: Que suposa una alteració reiterada i intermitent del medi. 

- Irregular: Que suposa una alteració certa, però la qual és imprevisible situar en 

el temps. 
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Segons les característiques dels impactes respecte al seu possible tractament, l’efecte 

pot ser: 

- Reversible: Suposa que les condicions originals es restableixen passat un cert 

temps. 

- Irreversible: Es dóna si l’acció única dels processos naturals és incapaç de 

retornar les condicions a la situació inicial. 

- Recuperable: Quan es poden realitzar pràctiques o mesures correctores 

viables que minorin o anul·linl’efecte de l’impacte, s’aconsegueixi o no assolir o 

millorar les condicions originals. 

- Irrecuperable: Suposa una alteració del medi que no és possible restaurar per 

l’acció natural o humana. 

 

Segons el tipus de manifestació que s’observa en l’alteració originada en el medi, 

l’efecte pot ser : 

- Simple: Efecte que es manifesta en un sol dels components ambientals sense 

incidència en altres possibles a considerar. 

- Acumulatiu: Efecte que es manifesta de forma progressiva i en ordre creixent. 

- Sinèrgic: Efecte que produeix unes alteracions que indueixen a altres i 

s’acumulen. 

 

Seguint aquests criteris els impactes ambientals estudiats es caracteritzen de la 

següent manera: 

 

IMPACTE HIDROLÒGIC: mínim, negatiu, directe, a curt termini, permanent, 

irreversible i simple. 

 

Com a conseqüència deL formigonat de superfícies, es poden veure afectades les 

posibles capes freàtiques inferiors, ja que, un cop realitzades les obres, la infiltració de 

l’aigua deixarà de fer-se de manera proporcional per tota la superfície i passarà a 

absorbir-se per zones molt més concretes. 

 

Pel que fa al sistema de reg proposat, aquest pot produir un augment del consum 

d’aigua. El reg en un camp de gespa artificial té una funció refrigerant, i 

es gasten aproximadament 22000 litres d’aigua en cada cicle de reg, essent els regs 

proporcionals a l’ús de les instal·lacions. 
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IMPACTE ATMOSFÈRIC: mínim, negatiu, directe, a curt termini, temporal, recuperable 

i simple. 

 

Durant les obres d’execució del projecte el trànsit de les zones annexes a les obres es 

veurà incrementat, sobretot durant les fases d’aportació de la subbase granular. Per 

tant cal considerar les emissions de CO2 de la maquinària i la producció de pols durant 

la fase d’excavació i anivellat del terreny de la caixa de camp. 

 

IMPACTE SONOR: notable, negatiu, indirecte, a curt termini, permanent, irreversible i 

simple. 

 

Aquest impacte es produirà en dues fases diferents, primerament en la fase d’obra el 

soroll es veurà incrementat degut al treball de la maquinària; més endavant, en la fase 

d’utilització del nou camp, es preveu un increment d’assistència a aquest, i per tant 

una certa repercussió en el nivell acústic. 

 

IMPACTE SOBRE LA FLORA I LA FAUNA: mínim, negatiu, indirecte, a curt termini, 

permanent, recuperable i simple. 

 

La generació de residus durant la fase d’execució del projecte pot tenir un efecte 

negatiu en el medi ambient. En aquest tipus d’obres els residus generats són del tipus 

següent: runes de demolicions en cimentacions, restes de material plàstic (reg, 

sanejament,etc) i restes de ferralla (antigues porteries, baranes, etc.). 

 

Pel que fa a la col·locació de gespa artificial, es pot donar el cas que es produeixi 

confusió en petits animalons i insectes, que es veuen atrets per la presència d’una 

massa verda. 

 

Per altra banda la utilització de cautxú reciclat en el llastrat de la gespa representa un 

punt a favor del medi ambient. 

 

IMPACTE SOCIOECONÒMIC: notable, positiu, indirecte, a curt plaç, permanent, 

irreversible i acumulatiu. 
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Aquest tipus de projecte té un impacte socioeconòmic en fase d’execució, ja que 

implica la contractació de personal per a executar l’obra. Un cop aquesta està acabada 

es preveu un augment de la utilització de la zona esportiva en qüestió, tant pel que fa 

al nombre d’espectadors com al nombre de socis i abonats que es beneficiaran de les 

instal·lacions. 

 

IMPACTE PAISATGÍSTIC: notable, positiu, directe, a curt termini, permanent, 

irreversible i simple. 

 

Pel que fa a l’ocupació del territori, l’execució d’aquest projecte no té cap tipus 

d’efecte, ja que no s’ocupen terrenys annexes a la instal·lació ja existent. 

 

La col·locació de gespa artificial té un efecte positiu en el paisatge un cop acabades 

les obres, millorant les condicions estètiques de la zona, però al mateix temps pot tenir 

un efecte negatiu durant les obres si no es fa una gestió adequada dels residus 

generats. 

 

4. AVALUACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES 
 

Els impactes es valoren quantitativament i qualitativament definint-ne la magnitud i 

classificant-se d’acord amb el Real Decret 1131/1988 com: 

 

- Impacte ambiental compatible: Aquell impacte ambiental que no precisa de 

mesures de correcció per restablir la situació original una vegada realitzada 

l’obra. 

- Impacte ambiental moderat: Aquell que requereix un cert temps per restablir les 

condicions originals del medi. 

- Impacte ambiental sever: Aquell que per a la recuperació de la situació original 

requereix unes mesures correctores. 

- Impacte ambiental crític: Aquell que produeix una pèrdua permanent de qualitat 

en el medi natural sense possibilitat de recuperació amb mesures correctores. 
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L’impacte global del projecte es considera de magnitud positiva, ja que la valoració 

global és compatible i/o moderada, i per tant el projecte és realitzable. 

 

5. MESURES CORRECTORES 
 

Les mesures correctores es poden classificar com: 

 

- Mesures protectores: Són aquelles que eviten l’impacte. Es poden aplicar en 

fase d’obra o de projecte. 

- Mesures correctores o curatives: S’orienten a l’eliminació, reducció o 

modificació de l’efecte, i poden operar sobre causes o accions del projecte, 

processos productius o factors del medi. 

- Mesures compensatòries: S’utilitzen pels impactes inevitables que no admeten 

correcció, però si compensació, mitjançant altres efectes de signe positiu o 

compensacions econòmiques. 

 

A continuació es detallen les modificacions o incorporacions que s’han fet al projecte 

per tal d’evitar, reduir, modificar o compensar l’efecte del projecte en el medi ambient i 

adequar el projecte a les oportunitats que ofereix el medi per assegurar-ne l’èxit. 

 

Amb la intenció d’evitar, o si més no reduir, l’impacte atmosfèric, produït 

majoritàriament pels moviments de terra durant la fase d’obra, es preveuen regs 

periòdics de la zona per tal d’evitar l’aixecament de pols. 

 

El lleuger augment en l’impacte sonor que es produirà per l’ús de les instal·lacions un 

cop finalitzades les obres, no admet cap tipus de correcció, però es veurà compensat 

per l’efecte positiu que tindrà a nivell socioeconòmic i paisatgístic. 
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Pel que fa als efectes sobre la flora i la fauna i el paisatge, es farà una gestió 

adequada dels residus generats, eliminant-los de la zona d’actuació i transportant-los a 

l’abocador més pròxim. 

 

L’impacte socio-econòmic del projecte té una repercussió positiva, i per tant, no són 

necessàries cap tipus de mesures correctores en aquest aspecte. 

 

6. CONDUCTA MEDIAMBIENTAL 
 

Per tal de reduir el màxim possible l’impacte que produeix l’execució de les obres 

sobre el medi natural, es marcaran unes pautes que podríem esquematitzar de la 

següent manera: 

 

1. A la implantació de l’obra, es tindrà en compte, entre altres, l’abocament d’aigües 

sanitàries de les instal·lacions per tal d’evitar l’afecció al terreny natural i l’afecció al 

medi socioeconòmic. 

 

2. Tots els materials necessaris per la realització de l’obra, seran transportats amb 

cura i emmagatzemats amb ordre. L’emmagatzematge de productes líquids especials 

(gasoil, etc. ) es farà de manera que en cas de vessament accidental els fluids no 

afectin al sòl. 

 

3. Els sobrants orgànics i assimilables als residus domèstics se separen en 

contenidors específics seguint els criteris de classificació del municipi (orgànic, vidre, 

paper, plàstics, etc.) 

 

4. Els residus especials seran emmagatzemats junts i correctament etiquetats i tapats 

en un lloc específic per acollir-los, amb terra impermeabilitzant i protegits de la pluja i 

els cops. 

 

5. Durant el moviment de terres, es tindrà cura en la generació de pols durant 

l’excavació i la circulació de maquinària per l’obra, i, per tant, es regarà el terreny per 

tal que la pols generada sigui la menys possible. Pel que fa referència a la maquinària, 

a més a més tindrem en compte l’afecció al sòl, i els abocaments al sòl d’olis i greixos.  
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Per tal d’evitar aquests es realitzarà el manteniment de la maquinària subcontractada, 

aquesta prohibirà el seu manteniment dins l’obra. 

 

6. Tenint en compte que en aquesta obra s’ha de fer ús de formigó, s’establirà que la 

neteja de canaletes de les cisternes de formigó es realitzarà en un contenidor destinat 

per a dit procés. 

 

7. Es certificarà que els residus han estat abocats en dipòsits contolats. 
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1. OBJECTE 
 

L’objecte d’aquesta instrucció és establir el procediment a seguir per al control i la gestió 

dels residus i per evitar desviacions dels requisits legals i dels objectius definits. 

 

2. DEFINICIONS 
 

Productor: Qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeix residus (a 

l’obra, seria el promotor). 

 

Posseïdor: Productor de residus o a persona física o jurídica que els tingui en possessió (a 

l’obra, seria el constructor). 

 

Transport: Operació o conjunt d’operacions que permeten la recollida i el trasllat dels residus. 

Ha de ser fet per una empresa autoritzada. 

 

Gestor: Persona física o jurídica, que desenvolupa activitats d’emmagatzematge, 

valorització, tractament i/o disposició del rebuig de residus, ja siguin propis o de tercers. 

 

Valorització: Tot procés que permet l’aprofitament dels recursos continguts en els residus 

sense posar en perill al salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis 

al medi ambient. 

 

3. RESPONSABILITATS 
 

El responsable de Qualitat i Medi Ambient és el responsable de gestionar els residus. 

 

4. MÈTODE OPERATIU 
 

El responsable de gestionar els residus ha de: 
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- Facilitar als Caps d’obra la localització de gestors autoritzats 

- Coordinar juntament amb el Cap d’obra les operacions de destria per a les diferents obres. 

- Ajudar als Caps d’obra en la identificació de materials posteriorment reutilitzables. 

- Mantenir les comunicacions amb l’Agència de Residus de Catalunya (sol·licitar, si escau, 

autorització per a conservar els residus especials un temps superior a 6 mesos). 

 

4.1 PREVISIÓ DE RESIDUS 
 

El Cap d’obra fa una previsió de les operacions de destria de residus, abans d’iniciar-

se l’execució de l’obra. Consulta el document de previsió de residus, si està inclòs en el 

projecte, i en fa la previsió en funció de l’espai disponible. 

 

Sempre que sigui possible, i econòmicament viable, el Cap d’obra proposa canvis i 

modificacions del projecte amb la finalitat de reduir la quantitat de residus generats. 

 

Així mateix analitza la possibilitat d’utilitzar materials reciclats procedents de la mateixa obra: 

reblerts drenats, modificació de pendents, morters o formigons de baixa qualitat, etc. 

 

4.2 GESTOR DE RESIDUS 
 

Prioritza, sempre que sigui econòmicament viable, valoritzar els residus i que utilitzar 

com a últim recurs la deposició de residus en un abocador. 

 

4.3 IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 
 

En la implantació de l’obra el Cap d’obra estableix, sempre que segui possible, una 

zona per als contenidors, de manera que els residus quedin protegits de les adversitats 

meteorològiques; també fa una previsió del nombre de contenidors que necessitarà en cada 

fase de l’obra. 

 

Si s’han de realitzar moviments de terres es planifica els llocs d’aplec de les terres sobrants i 

es proposa, sempre que les terres siguin aptes, la reutilització en obres properes. 

 

Com a mínim es disposa de tres contenidors: 
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- un per a residus banals 

- un per a residus petris 

- un per a residus especials 

 

A banda, del de recollida de l’aigua de neteja de les canaletes de la formigonera. 

 

4.4 RESIDUS ESPECIALS 
 

Els residus especials són aquells que contenen substàncies tòxiques, inflamables, 

irritants, cancerígenes o que provoquen reaccions nocives amb contacte amb altres 

materials. La seva identificació es realitza amb els següents pictogrames: 

 

 

 

D’acord amb la norma d’emmagatzematge de residus, els contenidors de residus especials 

han de dur una etiqueta identificativa per a cadascun dels residus que contingui. Aquesta 

etiqueta inclou la següent informació: 

 

- identificació del posseïdor 

- codi CER de residus 

- data inicial d’emmagatzematge del residu 

- informació o pictograma 

 

Cal, però, vigilar que els residus dipositats en una mateix contenidor no interactuïn entre ells. 
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Els contenidors per a residus especials s’haurien de col·locar en una zona on no estiguin en 

contacte directe amb el terra i s’han de prendre mesures par a prevenir els vessaments 

accidentals. 

 

Els residus especials no es poden emmagatzemar a l’obra per un període superior a 6 

mesos (a no ser que es demani autorització formal a l’Agència de Residus de Catalunya). 

El “Registre de residus” identifica la data en què es comencen a generar aquest tipus de 

residus i la data de cessió. 

 

Cal demanar el gestor de residus el justificant de destí final per a tots aquells residus 

especials. 

 

Per a la retirada i transport d’amiant en la fase de demolició, el cap d’obra contracta una 

empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA)i demana el certificat 

corresponent. 

 

Així mateix, es fa un seguiment especial amb aquells residus que tenen l’etiqueta de 

perillosos per al medi ambient, com ara: PCB i PCT, piles, fluorescents, etc. Aquest 

seguiment especial consisteix, per exemple, en assegurar-se que l’albarà especifica el 

nom/codi dels residus lliurats al gestor autoritzat. 

 

Els envasos buits dels aerosols es dipositen a les oficines, en capses de cartró. 

El Responsable de manteniment sol·licita, al taller que s’encarrega de realitzar el 

manteniment de maquinària, el corresponent certificat conforme s’han gestionat els olis usats 

de la maquinària amb un gestor autoritzat. 

 

4.5 RESIDUS NO ESPECIALS 
 

Sempre que es generi una quantitat important de residus i es disposi d’espai per 

emmagatzemar-los s’estableixen contenidors de recollida selectiva, a fi i efecte de valoritzar-

los: 

- metalls 

- plàstics 

- guix 
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- fusta 

 

Un cop planificades totes les accions s’acaba de completar la “llista de residus” en la qual 

indiquem els residus classificats segons els codis del Catàleg Europeu de Residus, les 

operacions que es realitzaran posteriorment, així com els gestors autoritzats amb els seus 

corresponents codis i els transportistes amb els quals treballarem. 

 

4.6 GESTIÓ DE RESIDUS. 
 

Els proveïdors gestionen els residus que ells han generat (envasos de pintures, olis, 

...). A tal efecte s’inclou una clàusula en el contracte/comanda de servei on s’indica aquesta 

circumstància i on es requereix el certificat conforme han estat gestionats per un gestor 

autoritzat. 

 

El material excedent de l’execució de l’obra no es considera com a residu sinó que es porta a 

una altre obra per la seva reutilització. 

 

Quant als residus generats per l’empresa, el gestor lliura els comprovants, segons la seva 

classificació, tal i com indica el Manual de Gestió de Residus industrial de Catalunya. 

 

A partir d’aquest comprovants, el responsable de Qualitat i Medi Ambient omple el registre 

de residus generats i al final de l’obra el fa signar al productor, al transportista i al gestor. 

 

Així mateix, demana al gestor de residus un certificat amb la quantitat i tipus de residus 

lliurats, que es presenta a l’Ajuntament un mes després d’haver finalitzat l’obra, i que 

coincideix amb les dades que figuren en el registre de residus generats. 

 

Aquestes quantitats s’utilitzen per completar la Declaració anual de residus que s’ha de 

presentar abans del final del tercer trimestre de l’any d’acord amb el Decret 93/99. 

 

 

 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Annex 10: Gestió de 

residus 

 

  7 

 

5. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 

• Residus petris: 

- Formigó 

- Maons 

- Materials ceràmics 

- Terres i pedres 

- Guix 

- Paviments 

- Aglomerats asfàltics i barreges de terra i asphalt 

 

• Residus banals: 

- Cables 

- Envasos i embalatges de vidre, plàstic o metalls 

- Fibra i llana de vidre i de roca 

- Llots de perforació 

- Llots de tall de productes minerals 

- Plàstics 

- Pols d’extintors 

- Residus de construcció i demolició sense substàncies tòxiques o perilloses 

- Restes metàl·liques 

- Vidre 

- Restes de fustes, aglomerats, etc.., no tractats a pressió amb substàncies 

tòxiques 

- Restes vegetals 

- Paper i cartró 

- Elements i materials de fixació: productes de soldadura 

- Pneumàtics usats 

 

• Residus especials: 

- Amiant 

- Bateries 

- Envasos i embalatges bruts de residus especials o substàncies perilloses 

- Equips de refrigeració que continguin carburants clorofluorocarburs 
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- Fusta: laminada-encolada o tractada 

- Materials per a juntes: màstics a base de betums i amiants 

- Olis hidràulics, lubricants, líquids de fre usats. 

- Pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, àcids, bases, 

anticorrosius, desencofrant. 

 

 

6. FITXES DE COMPLIMENT 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present document te com a objectiu l’estudi de diferents alternatives per donar 
una solució adequada per al camp de futbol.  

En primer lloc es vol donar una idea de perquè s’ha optat per una sol·lució de gespa 
sintètica en comptes de la utilització de gespa natural. En segon lloc, es fara una 
descripció de les diferents sol·lucions de la base on  es colocarà la gespa artificial. 
Finalment, es justificarà la sol·lució adoptada mitjançant un estudi econòmic i fent una 
comparativa de temps d’execució de les diferents alternatives. 

 

2. COMPARATIVA GESPA NATURAL / GESPA SINTÈTICA 
 

Molts camps esportiu decideixen instal·lar gespa artificial en lloc de gespa natural. 
La principal raó és que econòmicament a mig termini, la gespa artificial és molt més 
econòmica que la gespa natural. 

 

També la gespa artificial és molt econòmica en el seu manteniment, ja que requereix 
un reg mínim i un important estalvi d’aigua. Els processos de manteniment d’un camp 
de gespa artificial poden ser realitzats en una periocitat semestral, mentre que el 
manteniment d’un camp de gespa natural és pràcticament constant. Un altre aspecte 
important és que la gespa sintètica no necessita l’aplicació de herbicídes ni 
insecticides de cap tipus.  

 

Deixant a part la part econòmica, un aspecte fundamental alhora d’escollir la gespa 
artificial és la freqüència d’us de les instal·lacions. En el nostre cas, al tractar-se de 
l’únic camp de futbol municipal de Batea, és fa evident que totes les categories del 
club faran ús del camp amb una freqüència molt alta. Això en un camp de gespa 
natural seria inviable, ja que la seva resistència es molt més baixa. En canvi, en un 
camp de gespa artificial, no hi ha cap problema, ja que la seva durabilitat és molt alta 
si es fa un manteniment i regs adequats (10 anys aproximadament). 
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3. SISTEMES CONSTRUCTIUS AMB GESPA ARTIFICIAL 
 

Existeixen diferents sistemes constructius amb gespa artificial. Si bé tots els 
sistemes utilitzen una subbase formada per una capa de tot-ú artificial entre 15 i 25 cm 
de espesor, compactat al 95% del Proctor Modificat, existeixen diferents opcions per a 
la base on col·locar la gespa. A continuació es nombraran les diferents opcions, i es 
farà un estudi econòmic de les alternatives. 

 

3.1 ALTERNATIVA 1: SISTEMA CONSTRUCTIU AMB AGLOMERA T ASFÀLTIC 
+ GESPA ARTIFICIAL 60 mm. 
 

Él sistema amb base d’aglomerat asfàltic és fins a dia d’avui el més utilitzat per a la 
execució de camps de gespa artificial, si bé es cert que poc a poc surten diferents 
sistemes constructius que milloren la qualitat de l’aglomerat asfàltic. De fet, hi ha 
algunes federacions com la Federació Italiana de Futbol que ha prohibit la utilització 
d’aglomerats asfàltics per a realitzar la base dels camps. 

Constructivament, un cop esteses i compactades les tongades de tot-ú artificial, i 
delimitat el camp de futbol per les canaletes i les vorades, es realitza un reg 
d’imprimació del camp per a preparar la superfície. Al día següent de fer el reg 
d’imprimació, es fa una primera capa d’aglomerat asfaltic tipus G-20 de 4 cm 
d’espesor. 

Un cop realitzada la primera capa es fa un reg d’adherència i desprès s’aplica la 
segona i última capa d’aglomerat asfàltic tipus S-12 de 3 cm d’espesor. 

Es buscaran les pendents adequades per a un bon drenatge del camp, i la superficie 
tindrà una tolerància màxima de +/- 6 mm, mesurada amb la regla de 3 m.  

Finalment, quan l’aglomerat asfàltic estigui refredat, ja es pot començar a instal·lar els 
rotllos de gespa artificial. El procès de construcció de la base asfàltica es realitza en 
aproximadament 5 díes. 
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Fig. 1 i 2. Execució de capa d’aglomerat asfàltic 

 

3.2 ALTERNATIVA 2: SISTEMA CONSTRUCTIU AMB AGLOMERA T ASFÀLTIC 
+ BASE ELÀSTICA DE 15 mm. + GESPA ARTIFICIAL 45 mm 

 

Si bé sembla una sol·lució semblant a l’alternativa 1, els últims estudis realitzats 
per FIFA i UEFA demostren clarament que la utilització d’una capa elàstica te un 
efecte positiu sobre l’absorció de impactes, però en canvi redueix la deformació 
vertical. A menor deformació vertical, mantenint el paràmetre d’absorció d’impactes, te 
com a resultat positiu que produeix una menor sobrecàrrega muscular del futbolista. 

Un altre aspecte molt important de la capa elàstica, es que disminueix la compactació 
del rebliment de sorra i cautxú a mig i llarg termini, mantenint per tant, unes 
prestacions òptimes de la superfície de gespa artificial. 

 

A nivell constructiu, el procès d’execució de la capa d’aglomerat asfàltic és el mateix 
que en l’anterior alternativa. Sobre l’aglomerat asfàltic es coloca una base elàstica de 
15 mm d’espesor. Aquesta base elàstica esta composada únicament per granulat de 
cautxú sintètic SBR negre, de granulometria 1-7 mm., i aglutinada amb resines de 
poliuretà amb un pes total no inferior a 8,25 Kg/m2. 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea ANNEX 11: Estudi 

d’alternatives  

 

  5 

 

Fig.3 base elàstica de cautxú 

La base haura de ser drenant, amb una capacitat mínima de drenatge de 50L/m2. Ha 
de complir una tolerància de +/-3mm. Mesurades amb la regla de 3m, en qualsevol de 
les direccions de la superficie. 

Posteriorment a l’execució de la base elàstica, es pot començar a estirar els rotllos de 
gespa artificial per a la seva instal·lació, que en aquest cas serà una gespa amb una 
alçada de 45mm.  

El procès constructiu de la base asfàltica més la base elàstica pot tenir una duració 
aproximada de 10 díes.  

 

Fig. 4 i 5. Execució de la capa elàstica sobre l’aglomerat asfàltic 
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3.3 SISTEMA CONSTRUCTIU SENSE AGLOMERAT ASFÀLTIC: L ÀMINA 

GEODRENANT AMB BASE IMPERMEABLE 

 

A nivell constructiu, un cop realitzada i compactada la subbase granular, es 

comença a extendre transversalment al camp de futbol rotllos de un geocompost 

format per una làmina drenant amb una base impermeable. 

La làmina drenant amb base impermeable es composa d’una geomembrana d’alta 

resistència a la compressió que proporciona una gran capacitat de drenatge. Per la 

especial distribució dels seus filaments que formen l’estructura inferior, aporten un 

efecte “motlle” que augmenta l’absorció de l’impacte i dona sensació de naturalitat al 

trepitjar. 

A la cara superior te un geotextil que te doble funció: fer de filtre o barrera per a que el 

rebliment de la gespa artificial no penetri a la càmera interior, i al mateix temps 

proporciona un drenatge laminar, és a dir, que condueix la humitat repartint-la entre les 

seves fibres evitant que es formin socs d’escorrentía que degraden el terreny. La 

càmera interior d’aire que es manté sota la gespa ajuda a dissipar la humitat amb 

molta rapidesa i amb majors condicions higièniques. A la part inferior incorpora una 

làmina impermeable que no permet el pas de l’aigua cap a la subbase granular.  

 

 

El procès constructiu de la base geodrenant, és un procès ràpid que es pot dur a terme 

en aproximadament 2 dies.  



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea ANNEX 11: Estudi 

d’alternatives  

 

  7 

 

Fig. 11 i 12 Extensió de la làmina drenant amb base impermeable 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA LÀMINA GEODRENANT AMB BASE 

IMPERMEABLE 
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4. ESTUDI ECONÒMIC  
 

En aquest capítol es presenta un estudi econòmic d’execució material de les alternatives presentades anteriorment, per a la pavimentació 
de gespa artificial. En aquest estudi no s’han tingut en compte ni treballs de demolició, moviment de terres, sistemes de sanejament i reg, 
equipament esportiu, etc., ja que la execució d’aquests és idèntica en totes les diferents alternatives. Per tant, s’han tingut en compte la 
realització de la subbase granular, la base asfàltica o bé amb geodren, i la gespa artificial. 

A continuació es presenta una taula comparativa dels resultats econòmics obtinguts per a cadascuna de les alternatives: 
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Tal i com podem observar la solució de la làmina impermeabilitzant és la solució 

econòmicament més aventatgosa per davant de la solució amb aglomerat asfàltic amb 

capa elàstica, i la solucicó d’aglomerat asfàltic. 

 

 

 

L’estudi de les diferents alternatives per a pavimentar un camp de futbol és molt 

important, donat que els capítols de subbase, base i gespa artificial engloben gran part 

del pressupost total de l’obra. A més podem observar que segons la alternativa que es 

vulgui donar a un camp de futbol poden haver unes variacions econòmiques prou 

importants. En el nostre cas, queda totalment demostrat que la solució escogida per a 

la pavimentació del camp municipal de Batea és la més viable econòmicament. 
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5. ESTUDI DE TERMINIS D’EXECUCIÓ 
 

El tipus de obra a realitzar està limitada en els terminis d’execució degut a que el 
camp de futbol municipal de Batea és l’únic camp de futbol existent a la població. Això 
obliga a que totes les tasques s’han de realitzar en el periode comprès entre el final 
d’una temporada i l’inici de la següent (mesos de juny, juliol i agost). És per això que 
es fa una comparativa de terminis d’execució dels treballs a realitzar en les alternatives 
escogides. 

 

A continuació es mostra una taula comparativa dels terminis d’execució de les tres 
alternatives presentades. 

 

  

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

PREPARACIÓ SUBBASE GRANULAR 4 díes 4 díes 4 díes 

EXECUCIÓ BASE AGLOMERAT ASFÀLTIC 5 díes 5 díes - 

EXECUCIÓ BASE ELÀSTICA - 5 díes - 

COLOCACIÓ LÀMINA GEODRENANT - - 2 díes 

INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL 15 díes 15 díes 15 díes 

 

TOTAL 24 díes 29 díes 21 díes 

 

 

Podem comprovar com la alternativa escogida no només és la mes econòmica, si no 

que també és la que ofereix una major rapidesa d’execució. Aquests temps de 21 díes 

es pot veure reduït, si a mesura que es va col·locant la làmina geodrenant amb base 

impermeable es va començant a extendre rotllos de gespa, ja que ambdos materials 

es col·loquen transversalment al camp de futbol. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

A l’hora de realitzar la part de disseny de les instal·lacions i d’escollir els materials 

idonis per a l’obra a realitzar s’ha tingut en compte el compliment de les següents lleis i 

normatives de les diferents administracions. Les principals normatives que afecten al 

disseny d’aquest tipus d’obra són: 

 

• PIEC ( norma tècnica del Pla director d’instal·lacions i equipaments Esportius de 

Catalunya) 

• Normativa de la Reial Federació Espanyola de Futbol (NIDE R 2005 FUT) 

• Llei 10/1900, de 23 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i 

els establiments públics. 

• Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General de 

Polícia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives 

• La llei de 20/1991 de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Tot seguit fem menció dels apartats i articles dels documents esmentats que afecten a 

el tipus d’instal·lació que s’està projectant. 

• Normatives per a la redacció i execució de les obres 

 

2. PIEC 
 

La normativa tècnica del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de 

Catalunya és d’aplicació a tots els equipaments esportius de nova construcció i a les 

reformes i les ampliacions dels existents, en aquells aspectes que els afecti. Per als 

existents els són d’aplicació els punts 1, i 2, si escau. 

 

En els PIEC es diferencien tres àmbits d’aplicació d’acord amb les característiques de 

l’equipament esportiu amb un grau d’exigència creixent. El àmbit d’aplicació en que 

estan situats els camps i les pistes d’atletisme és els tercer corresponent a les 

instal·lacions esportives convencionals. Els requeriments que s’han de complir son 

acumulatius per tant nosaltres haurem de complir els requeriments dels tres àmbits. 

 

A efectes del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, les 

obres són de construcció o de condicionament. Es consideren obres de construcció les 

que generen un nou equipament esportiu i per tant comporten la construcció de nous 
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espais esportius o complementaris. També es consideren obres de construcció les de 

reforma o ampliació d’instal·lacions ja existents, quan aquestes suposin el canvi de la 

seva tipologia, com per exemple el cobriment i el tancament d’una pista poliesportiva o 

d’una piscina a l’aire lliure. La resta es consideren obres per tal de condicionar els 

equipaments ja existents, per millorar, ampliar o reformar aspectes de seguretat, 

funcionals o d’habitabilitat dels espais esportius o complementaris. 

 

Requeriments tècnics 

 

1. Tots els equipaments esportius: 

 

c) Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el 

marcatge, la indicació en un plànol, l’afitament o la senyalització, de manera que els 

usuaris els reconeguin i s’eviti que la resta de la gent pugui interferir en el 

desenvolupament de l’activitat que s’hi practica o que els traspassi, quan això 

representi un risc. 

 

d) Dins dels límits dels espais esportius on els usuaris facin activitats dinàmiques no hi 

pot haver arestes o altres elements esmolats que puguin ser la causa de traumatismes 

en la pràctica habitual. Si no fos possible d’evitar-los, es protegiran convenientment. 

 

e) Al voltant dels límits dels marcatges dels espais esportius hi haurà un marge de 

seguretat lliure d’obstacles o de qualsevol element que pugui ser causa de contusions 

o ferides als usuaris que superin els límits durant la pràctica prevista. La seva amplada 

s’adequarà a la dinàmica de l’activitat, essent proporcional a la velocitat dels 

esportistes. En cap cas serà inferior a 1 metre. Si no fos possible guardar aquesta 

distància es disposaran les proteccions que siguin necessàries. 

 

f) Els tancaments que limiten un espai esportiu no podran tenir perforacions o 

escletxes a l’abast dels usuaris on puguin quedar atrapats els dits o altres parts del 

cos. 

 

g) Tots els equipaments esportius tindran resolts els accessos, que es dimensionaran 

proporcionats al nombre d’usuaris previstos i al mitjà de transport que aquests utilitzin. 

No es permetrà l’accés rodat a aquells equipaments que no tinguin resolt l’aparcament 

dels vehicles. 
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h) Tots els equipaments esportius disposaran de les escomeses i estaran a l’abast 

dels subministraments i dels serveis que requereixin. 

 

i) En la construcció d’equipaments esportius s’adoptaran les mesures correctores 

necessàries per reparar l’impacte generat en l’entorn i el paisatge. Els talussos i/o 

desmunts s’executaran de manera que se’n garanteixi l’estabilitat, i es resolgué 

l’escorriment de les aigües recollides per les noves vessants. 

 

m) Tot el material esportiu que s’utilitzi, ja sigui fix o mòbil, ha de garantir una pràctica 

segura d’acord amb els criteris i requisits establerts en les normes europees UNEEN. 

La instal·lació l’ha de realitzar personal qualificat, ha de ser revisada freqüentment i 

reparada quan presenti algun desperfecte de manera que mantingui les condicions 

exigides pel seu ús. Qualsevol element que sigui un perill per als usuaris s’ha de retirar 

immediatament i prohibir-ne la utilització. 

 

n) El material esportiu que no s’utilitzi i pugui interferir en el desenvolupament de 

l’activitat s’ha de retirar i emmagatzemar fora de l’abast de la gent i de manera que no 

suposi un risc per al personal encarregat del seu trasllat. 

 

o) Els paviments construïts als espais esportius destinats a ser trepitjats pels usuaris 

en la pràctica d’activitats dinàmiques i jocs de pilota seran segurs a la petjada, sense 

sots o desnivells sobtats que facin ensopegar els usuaris i un grau de lliscament 

adequat al calçat que vesteixin, de manera que no caiguin ni se’ls quedi travat el peu. 

 

q) Els paviments esportius exteriors han de solucionar l’evacuació de les aigües 

superficials i, en el seu cas, el drenatge del subsòl, dimensionat d’acord amb la 

utilització, el règim de pluges de la zona i la capacitat filtrant del terreny natural. 

 

s) Els ancoratges, marcatges, desguassos, aspersors i altres elements que es 

col·loquin dins de l’espai esportiu s’integraran amb el paviment de manera que es 

conservin les característiques requerides per tal d’evitar que puguin ocasionar 

ensopegades o relliscades o que alterin les condicions de pràctica.  

 

t) Tots els elements vidrats o altres materials fràgils han de resistir els cops i les 

pilotades que poden rebre en la pràctica esportiva habitual. En cas de trencar-se no 
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han de suposar un perill per als usuaris, mantenint-se sencers i no produint fragments 

tallants. S’indicarà amb claredat la presència de tancaments i portes transparents amb 

la disposició d’elements de senyalització i/o de protecció. 

 

v) Tots els elements metàl·lics situats a l’exterior o en espais humits es protegiran 

adequadament de manera que no es rovellin i seran accessibles per al manteniment o 

s’utilitzaran metalls inoxidables. En les piscines han de suportar l’ambient clorat. 

 

y) Els espais dels equipaments esportius on hi hagi activitat a les hores de foscor 

hauran d’estar il·luminats amb un nivell i una uniformitat adequades a l’ús al qual es 

destini. 

 

z) Els bàculs de suport dels projectors d’enllumenat i altres elements verticals duna 

alçada superior a dos metres no han de permetre que els usuaris de la instal·lació s’hi 

puguin enfilar. 

 

2. Els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu: 

 

c) Les dimensions de l’accés i els recorreguts interiors permetran que els materials, els 

subministraments i la maquinària puguin arribar als espais esportius, als magatzems i 

a les sales d’instal·lacions tècniques o es disposarà d’un segon accés de servei per 

aquest fi. 

 

s) Es recolliran les aigües de les cobertes i es conduiran a la xarxa d’aigües pluvials. 

Per evitar el desbordament de les canals de les cobertes es col·locaran els 

corresponenns sobreeixidors per evacuar les aigües que no engoleixin els baixants. 

 

t) Es diferenciarà la xarxa d’aigües brutes, que es connectarà al clavegueram per a la 

seva depuració, i la d’aigües pluvials, que es poden abocar als rius o emmagatzemar 

per a ser reutilitzades. 

 

v) Totes les portes seran reforçades, resistents als cops i aniran equipades amb 

manetes de fàcil accionament, amb els panys mestrejats i la ferramenta resistent. 

 

x) Les portes al voltant d’un espai esportiu s’han de situar i obrir-se de manera que no 

puguin interferir en la pràctica o suposar un perill per als usuaris. 
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y) El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats per a un ús 

públic, estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i 

resistents a l’ús vandàlic i a la humitat. 

 

z) Els magatzems de material esportiu es disposaran al mateix nivell de l’espai 

esportiu al qual serveixin i al seu entorn, sense graons ni relleus que dificultin el 

moviment. Les dimensions seran proporcionades al material esportiu que han de 

contenir. La geometria i les dimensions i posició de les portes han de permetre 

emmagatzemar el material de manera que sigui fàcilment accessible. 

 

3. Les instal·lacions amb espais esportius convencionals que ofereixen un servei 

esportiu: 

 

c) En la redacció del projecte d’una instal·lació esportiva caldrà disposar de les dades 

geològiques del terreny obtingudes mitjançant l’elaboració d’un estudi geotècnic 

adequat a les característiques del solar, al tipus de construcció i als requeriments del 

paviment esportiu: estabilitat, resistència portant, grau de compactació, composició, 

drenatge, etc. 

 

p) Els acabats exteriors dels tancaments seran resistents als impactes, inalterables a 

les accions climàtiques i a la llum solar, de manteniment fàcil, i a les zones a l’abast de 

la gent seran reforçats i protegits de les accions vandàliques. 

 

q) Els paraments verticals dels vestíbuls, passos i escales seran resistents, fàcils de 

mantenir i reparar, o es protegiran fins a una altura no menor d'1,2 metres amb un 

arrambador d’aquestes característiques. 

 

r) A les parets i sostres dels espais humits, dels magatzems i dels locals tècnics no es 

col·locaran guixos, escaioles o pintures no rentables. 
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3. NORMATIVA DE LA R.F.E.F (REIAL FEDERACIÓ ESPANYOLA DE 
FUTBOL) 
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1 TAMAÑO DEL CAMPO 
 
El campo de juego es un rectángulo de dimensiones entre los límites que se indican a 
continuación: 
 

DIMENSIONES DEL CAMPO 
Longitud 

(m) 
Anchura 

(m) 

Máximo 120 90 

Mínimo 90 45 
 
La longitud de las líneas de banda deberá ser superior a la longitud de las líneas de 
meta. 
 
Para competiciones internacionales el tamaño del campo deberá estar entre las 
siguientes dimensiones: 
 

DIMENSIONES DEL CAMPO 
Competiciones Internacionales 

Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Máximo 110 75 
Mínimo 100 64 

 
En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo se 
recomienda que las dimensiones del mismo sean 105 m x 68 m. Estas dimensiones son 
obligatorias en partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA y de 
competiciones finales de confederaciones que se celebren en cualquier parte del 
mundo.  
 
Según los niveles de las competiciones que se celebrarán sobre el campo de juego se 
recomiendan las siguientes dimensiones: 
 

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO 
SEGÚN NIVELES 

Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Juveniles 90 50 

Aficionados 
Regionales 

100 60 
COMPETICIONES 

NACIONALES 

2ª División 100 63 

COMPETICIONES 
1ª DIVISION E INTERNACIONALES 

105 68 

 



NIDE 
2005 

R 
NORMAS 

REGLAMENTARIAS 
FÚTBOL 

 

FUT 
 

 

 2

 
2 BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 
 
Para facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de jugadores y la visión de 
los espectadores, alrededor del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos 
como mínimo de 1,50 m de anchura al exterior de las líneas de banda y de las líneas de 
meta, con el mismo tipo de suelo que el terreno de juego. Es recomendable que el 
espacio libre tras las líneas de meta sea de 2,50 m 
 
En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo, es 
conveniente que, además de las bandas exteriores antes indicadas, exista un espacio 
libre hasta la valla ó elemento de separación de los espectadores, con unas 
dimensiones totales recomendadas (banda exterior más espacio libre) de 6 m al 
exterior de cada línea de banda y de 7,50 m al exterior de cada línea de meta y con 
unas dimensiones totales mínimas (banda exterior más espacio libre) de 3,50 m al 
exterior de cada línea de banda y de 5,50 m al exterior de cada línea de meta. 
 
Según las necesidades que se prevean es posible disponer también alrededor del 
campo un corredor de servicio pavimentado sin menoscabo de la visibilidad de los 
espectadores. 
 
Según los niveles de las competiciones que se celebrarán sobre el campo de juego se 
recomiendan las siguientes bandas exteriores: 
 

DIMENSIONES DE LAS BANDAS EXTERIORES 
Y ESPACIO LIBRE  SEGÚN NIVELES 

Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Juveniles 2,50 1,50 
Aficionados, Regionales 2,50 1,50 

COMPETICIONES 
NACIONALES 

2ª División 5,50 3,50 
COMPETICIONES 1ª DIVISION E INTERNACIONALES 7,50 6,00 

 
Las dimensiones totales del campo incluidas las bandas exteriores serán (véase figura 
FUT-2): 
 

DIMENSIONES TOTALES DEL CAMPO DE JUEGO 
Y BANDAS EXTERIORES 

SEGÚN NIVELES 

Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Juveniles 95 53 
Aficionados, Regionales 105 63 

COMPETICIONES 
NACIONALES 

2ª División 111 70 
COMPETICIONES 1ª DIVISION E INTERNACIONALES 120 80 
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3 TRAZADO DEL CAMPO 
 
El trazado del campo será conforme con las figuras FUT-1, FUT-2, FUT-3, FUT-6 y 
FUT-7. Todas las líneas de marcas tendrán como máximo 12 cm de anchura y 10 cm 
como mínimo. Serán de color generalmente blanco de forma que se distinga 
claramente del color del terreno de juego. Todas las líneas forman parte de la 
superficie que delimitan. 
 
4 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 
 
Será de 15 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. 
 
5 ORIENTACIÓN 
 
El eje longitudinal del campo será N-S admitiéndose una variación comprendida entre 
N-NE y N-NO. 
 
6 ILUMINACIÓN 
 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 
jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 
12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles 
mínimos de iluminación: 
 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
(exterior) 

Iluminancia 
horizontal 
E med (lux) 

Uniformidad 
 

E min/E med 
Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7 

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6 
Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 75 0,5 

 
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de 
iluminancia vertical de al menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la 
distancia de la cámara al objeto. Para mayor información debe consultarse la norma 
citada (La UEFA exige 1.000 lux en competiciones nacionales y 1.400 lux en 
competiciones internacionales) 
 
Los báculos ó las torres de iluminación no se colocarán en ningún caso en las bandas 
exteriores, las cuales estarán libres de obstáculos. La distribución de los báculos ó de 
las torres de iluminación será en dos líneas paralelas a las líneas de banda, disponiendo 
tres, cuatro ó cinco en cada línea, la colocación lateral de las luminarias proporciona 
una buena uniformidad. Para evitar el deslumbramiento a los porteros y asegurar una 
buena iluminación de la portería y su área, no se colocarán báculos de iluminación en 
el sector comprendido entre dos rectas que tenga como centro el punto medio de la 
línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 10º a un lado y al otro de dicha línea 
de meta. 
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La altura de montaje de las luminarias en los báculos ó torres de iluminación para que 
no haya deslumbramiento, será como mínimo de 15 m (uso recreativo, escolar y 
competiciones locales) ó 18 m (entrenamiento alto nivel y resto de competiciones), en 
cualquier caso el ángulo formado por la línea que va desde la línea de montaje de las 
luminarias a la línea central del campo será como mínimo de 25º. 
 
Cuando existan graderíos, los báculos ó torres se instalarán tras ellos, si el graderío lo 
permite por su aforo limitado, o bien en las cuatro esquinas, en este caso y para evitar 
el deslumbramiento de los porteros y asegurar una buena iluminación de la portería y 
su área, se colocarán en el sector opuesto al campo formado por dos rectas que 
partiendo del centro de la línea de meta y del centro de la línea de banda, forman 15º y 
5º respectivamente con dichas líneas. El ángulo formado por la línea que va desde la 
línea de montaje de las luminarias al centro del campo será como mínimo de 25º. 
 
Cuando las cubiertas de graderíos tengan altura suficiente, las luminarias se pueden 
colocar sobre ellas en disposición lateral a las líneas de banda., la posición de los 
proyectores debe ser tal que el ángulo de enfoque con la vertical no sea mayor se 70º. 
Para evitar el deslumbramiento a los porteros, no se colocarán báculos de iluminación 
en el sector comprendido entre dos rectas que tenga como centro el punto medio de 
la línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 15º a un lado y al otro de dicha 
línea de meta. Otra posibilidad es concentrar la iluminación en las cuatro esquinas, no 
obstante, la altura de montaje deberá aumentarse para evitar deslumbramientos. 
 
7 SUPERFICIE DE JUEGO 
 
Son aptas las superficies de juego de hierba natural, hierba artificial y de tierra. En 
competiciones internacionales y nacionales la superficie de juego será de hierba 
natural, no obstante podrá ser de hierba artificial en competiciones, cuando así lo 
autorice la Real Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva 
correspondiente. En competiciones regionales, de aficionados y juveniles la superficie 
de juego será preferentemente de hierba natural y podrá ser de hierba artificial cuando 
así lo autorice la Real Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva 
correspondiente. 
 
La superficie de juego será plana con ligera pendiente y drenaje suficiente para 
evacuación del agua de lluvia, será lisa, exenta de hoyos e irregularidades, blanda y no 
abrasiva. 
 
7a) Superficies de juego de hierba natural: Las superficies de juego de hierba 
natural, dependiendo del ámbito de la actividad deportiva y de la intensidad de uso, se 
clasifican, de conformidad con UNE 41959-IN “Superficies deportivas de hierba 
natural” en los grados siguientes: 
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Intensidad de uso Grado de las superficies 

deportivas de hierba natural 
(UNE 41959-IN) 

Baja Media Alta 

Local, Recreativo BÁSICO BÁSICO MEDIO-ALTO 

Regional BÁSICO-MEDIO MEDIO ALTO 
 

Ámbito 
 

Nacional 
Internacional 

ALTO ALTO ALTO 

 
Según el grado que le corresponda, las superficies de juego de hierba natural deberán 
cumplir los requisitos que se indican en la siguiente tabla, según UNE 41959-1IN 
“Superficies deportivas de hierba natural” a la entrega del campo una vez construido y 
es recomendable que se mantengan las mismas características mediante la 
conservación y el mantenimiento oportuno: 
 

SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL 
(UNE 41959-IN) 

GRADO 
PROPIEDAD / REQUISITO 

ALTO MEDIO BASICO 

Altura de hierba (mm) 15-35 20-50 20-60 

Espesor de fieltro (mm) ≤ 10 (15) ≤ 10 (15) ≤ 10 (15) 

Cubierta vegetal viva (%) ≥ 95 ≥ 90 ≥ 85 

Plagas y enfermedades (%) ≤ 2 ≤ 3 ≤ 4 

Uniformidad / Planeidad 
En una distancia de 3m (mm) ≤ 12 ≤ 18 ≤ 25 

Infiltración / Drenaje (mm/h) ≥ 50 ≥ 20 ≥ 10 

Bote del balón (%) 25-45 20-50 15-55 

Rodadura del balón (m) 5-12 3-12 2-14 

Dureza (g) 65-120 55-140 35-150 

Tracción (Nm) ≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 

Pendientes transversales 
máximas (%) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

 
Para las superficies de hierba natural se dispondrá un sistema de riego, perimetral, 
preferiblemente automático y una red de drenaje. El sistema de riego automático 
cumplirá el Informe UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automático en superficies de 
hierba natural para fútbol y rugby” 
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7b) Superficies de juego de hierba artificial: Las superficies de hierba artificial 
apenas necesitan labores de conservación y mantenimiento y no tienen límites en 
cuanto al nº de horas de uso como ocurre en las de hierba natural, son por tanto 
idóneas para campos de entrenamiento y con un grado intenso de utilización. 
 
Las superficies de juego de hierba artificial pueden ser de alguno de los dos tipos que 
se indican en la tabla siguiente: 
 

Relleno 
Altura de pelo 

(mm) 
Tipo de fibra 

Altura de 
relleno (%) 

Arena 25 - 35 70 - 90 

HIERBA 
ARTIFICIAL 

FUTBOL 
Arena + caucho 50 - 60 

Fibrilada / 
Monofilamento 60 - 80 

 
Las superficies de hierba artificial con relleno de arena deben colocarse sobre una base 
elástica para una buena absorción de impactos, las superficies de hierba artificial con 
relleno de arena y gránulos de caucho pueden no incluir la capa elástica siempre que el 
relleno de gránulos de caucho le proporcione los niveles de absorción de impactos que 
se indican en la tabla de requisitos. 
 
Las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránulos de caucho están 
obteniendo una gran difusión debido a sus buenas características deportivas. 
 
La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la 
compactación del terreno de base, la aportación de capa de zahorras compactadas, 
capa de aglomerado asfáltico con una correcta planimetría y con pendientes hacia las 
canaletas perimetrales de recogida de agua, la base elástica y por ultimo la superficie de 
hierba artificial con el relleno. 
 
Las superficies de juego de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos de 
acuerdo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”: 
 

REQUISITOS SUPERFICIES HIERBA ARTIFICIAL 
(UNE 41958 IN) 

RF≥20% Ámbito local, recreativo, escolar 

RF≥35% Ámbito regional Absorción impactos 
(Reducción de fuerza) 

RF≥50% 
Competiciones ámbito internacional y 

nacional 

Planeidad 
Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con 

regla de 3 m (1/1000) 
Bote del balón (%) 80% ≥ B ≥35% 
Drenaje (mm/h) Coeficiente de infiltración > 50 

Pendientes transversales máximas (%) ≤ 1 
 



NIDE 
2005 

R 
NORMAS 

REGLAMENTARIAS 
FÚTBOL 

 

FUT 
 

 

 7

Para la arena como material de relleno de la hierba artificial se exige: 
 

- Contenido en peso de SiO2 ≥ 96%, CaO ≤ 3% 
- Forma: cantos redondeados o esféricos 
- Granulometría: 80% del peso estará entre 0,16 mm y 1,25 mm 
- Longitud visible de fibra recomendable de 2 mm a 3 mm 

 
La FIFA (Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) y la UEFA (Unión 
Europea de Asociaciones de Fútbol) han elaborado unos criterios de calidad para las 
superficies de hierba artificial que pretenden establecer unos niveles óptimos de 
calidad y seguridad del jugador para este tipo de superficies, estableciendo tanto 
pruebas de laboratorio como pruebas de campo, de forma que se puedan certificar 
productos e instalaciones. Los Manuales con los criterios de calidad pueden obtenerse 
de dichas Asociaciones 
 
Las superficies de hierba artificial dispondrán de una banda perimetral exterior a las 
bandas exteriores de seguridad, pavimentada y de al menos 1 m de anchura. 
 
Estarán dotadas de sistema de riego perimetral, preferiblemente automático y de un 
drenaje al menos perimetral con canaleta. El sistema de riego se hará colocando 
cañones de agua perimetralmente y fuera de las bandas exteriores; sin aspersores 
dentro del campo, solamente se colocaran aspersores exteriormente para cubrir las 
zonas donde no lleguen los cañones. La caída del agua de riego no producirá 
desplazamiento del relleno para lo cual la inclinación y la presión del agua será la 
adecuada. 
 
7c) Superficies de juego de tierra: Las superficies de juego de tierra deberán 
cumplir los requisitos siguientes: 
 

REQUISITOS CAMPOS DE TIERRA 

Uniformidad / Planeidad, (mm) 
En una distancia de 3m ≤ 7,5 

Infiltración / Drenaje (mm/h) ≥ 10 
Bote del balón (%) 35-65 

Rodadura del balón (m) > 10 
Dureza (g) >10 

Tracción (Nm) ≥ 35 
Pendientes transversales máximas (%) ≤ 1 

 
Además se observará lo siguiente: 
 

- El pavimento de tierra no contendrá sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 
- Sus materiales constituyentes no deben ocasionar manchas ni desteñir. 
- No debe contener materiales arcillosos. 
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- No habrá granos de tamaño mayor de 1 mm y el porcentaje en peso de granos 
de tamaño entre 0,5 mm y 1 mm será inferior al 25% para evitar peligro de 
lesión por abrasión. 

 
Las superficies de tierra dispondrán de un sistema de riego y una red de drenaje. 
 
8 EQUIPAMIENTO 
 
8.1 LA PORTERIA 
 
Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma UNE EN 748 
“Porterías de fútbol” 
 
Se coloca en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 2,44 m de alto (8 
pies) por 7,32 m de ancho (8 yardas) (Véase figura FUT-4) 
 
La portería cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE 
EN 748 antes citada. 
 
La portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red. 
 
8.2 EL MARCO 
 
El marco está compuesto por los postes y el travesaño, construidos del mismo 
material (acero, aluminio, aleación ligera o material plástico) de material no corrosivo 
o protegido de la corrosión. 
 
Será preferentemente de sección circular semicircular o elíptica, los de sección 
cuadrada o rectangular tendrán las esquinas redondeadas con un radio de al menos 3 
mm. La dimensión máxima de la sección transversal será 12 cm, los postes y el 
travesaño tendrán la misma sección, su dimensión máxima será la misma que la de la 
línea de meta (figura FUT-5) 
 
El marco debe ser de color blanco. 
 
Los postes de la portería deben estar firmemente fijados al suelo por medio de 
cajetines, en caso de que la portería sea portátil tendrá un marco a suelo con  sistema 
de anclaje (véase figura FUT-4A) que le proporcionará seguridad antivuelco. Cualquier 
solución cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE 
EN 748 antes citada. 
 
Entre los postes y las barras del marco a suelo, si existe, no debe quedar espacio libre. 
La sección transversal del marco a suelo no sobresaldrá de los postes y estará 
redondeada con un radio de al menos 30 mm 
 
 



NIDE 
2005 

R 
NORMAS 

REGLAMENTARIAS 
FÚTBOL 

 

FUT 
 

 

 9

 
8.3 LA RED 
 
De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales o sintéticas, el 
diámetro del hilo será de 2 mm como mínimo, el ancho de la malla será como máximo 
de 12 cm (véase figura FUT-4) 
 
8.4 LOS ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA RED 
 
La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para evitar que el balón 
que penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no pueda pasar 
por algún hueco entre ella y los postes. 
 
Las sujeciones de la red a los postes y al travesaño deben estar diseñadas de tal forma 
que no puedan dañar a los jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan 
de 5 mm y no se usarán ganchos de acero. 
 
La red puede estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada en mástiles o 
elementos similares a una distancia de cada poste de 1 m en el sentido de la línea de 
meta y de 2 m en sentido perpendicular (véase figura FUT-4A) 
   
La red debe estar fijada al suelo (mediante cuerda lastrada o puntos de fijación que no 
sobresalgan de la superficie del campo) o al marco trasero a suelo, para evitar que el 
balón pase a su través. 
 
Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del marco de la 
portería. 
 
El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no pueda rebotar 
en las partes constituyentes de la misma. 
 
8.5 EL BALÓN 
 
Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético adecuado. Tendrá una 
circunferencia entre 70 y 68 cm y un peso entre 450 y 410 g al comienzo del partido 
(véase figura FUT-8) 
 
Tendrá una presión equivalente a 0,6 – 1,1 atmósferas (600 – 1100 g/cm²) al nivel del 
mar 
 
8.6 BANDERINES 
 
En cada esquina del campo se colocará un poste con un banderín, el poste no será 
puntiagudo y su altura será de 1,50 m (véase figura FUT-6) En cada extremo de la línea 
media del campo se podrán colocar opcionalmente a una distancia mínima de 1 m al 
exterior de la línea de banda.  
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8.7 BANCOS DE JUGADORES 
 
Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán paralelos a la línea de 
banda y a una distancia mínima de dicha banda de 1 m. Así mismo se colocarán a una 
distancia mínima de 5 m de la línea de medio campo. Se preverán dimensiones de 
banco para 10 personas sentadas o para el número que indique el Reglamento de la 
Competición de que se trate. Es recomendable que dispongan de respaldo. 
 
Los bancos deben estar al nivel de la superficie de juego y no por debajo de ella. Los 
bancos deben estar protegidos de las inclemencias meteorológicas o de objetos 
lanzados por los espectadores, si los hubiera, esta protección puede ser de material 
transparente siempre que cumpla eficazmente su función. Se situarán de forma que no 
sean accesibles a los espectadores. 
 
8.8 MARCADOR 
 
El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para árbitros, jugadores y 
espectadores. El marcador indicará el tiempo del encuentro, los nombres de los 
equipos y los goles válidos según se originen. 
 
9 CERRAMIENTO Y ELEMENTOS DE SEPARACIÓN 
 
En campos sin instalaciones para espectadores debe existir un cerramiento perimetral 
de altura suficiente en el límite de las bandas exteriores o más allá en el caso que el 
terreno de juego no posea alrededor otro tipo de instalación deportiva, para evitar la 
perdida de balones. Se recomienda al menos una altura de 6 m en las líneas de meta y 
de 2 m en las líneas de banda. 
 
Los terrenos para competiciones inferiores a las nacionales estarán circundados por 
una valla o pasamanos de 0,90 m de altura que tendrá por finalidad separar el terreno 
de juego de la zona destinada a los espectadores, si los hubiera. 
 
En campos donde se celebren competiciones nacionales de 1ª y 2ª División e 
internacionales se dispondrán elementos de separación entre el terreno de juego y los 
espectadores. 
 
Los elementos de separación pueden consistir en vallas, pantallas transparentes, fosos, 
desnivel de la 1ª fila de espectadores respecto del campo de juego u otros sistemas, de 
forma que impidan la invasión del terreno de juego por los espectadores, sin que 
puedan representar un peligro para los mismos en caso de pánico y sin impedir, si 
fuera necesaria, la evacuación de emergencia en dirección al área de juego, salvo que 
existan formas adecuadas de evacuación hacia los lados o hacia atrás de los graderíos 
que hagan innecesario el uso del campo de juego para este fin. 
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Las vallas y pantallas, si existen,  tendrán una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel de 
la primera fila de espectadores. La composición de la valla no deberá permitir la 
introducción de los pies para facilitar la escalada, ni deberá impedir una buena 
percepción visual del juego tanto frontal como lateral. Las vallas bien sean 
desmontables o fijas irán ancladas de forma conveniente y a tramos modulares no 
superiores a 3 m intercalando para ello elementos rígidos metálicos, debiendo estar 
calculados para resistir el empuje del publico. 
 
Los fosos, si existen, tendrán un ancho mínimo de 2,50 m y una profundidad de 2 m a 
3 m, se colocarán barreras que impidan la caída al foso tanto desde el graderío de 
espectadores como desde el terreno de juego. El desnivel de la 1ª fila de espectadores 
respecto del campo de juego, si existe, será de 3 m con barandilla de protección frente 
a caídas. Estos sistemas deben ser compatibles con una correcta visibilidad del campo 
de juego por los espectadores. 
 
La instalación de elementos de separación no es preceptiva en 3ª División, 
competiciones nacionales juveniles y de fútbol femenino. 
 
También pueden ser eximidos de disponer de elementos de separación los campos que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

- Sus localidades de espectadores sean solamente de asiento. 
- La Entidad titular del campo se comprometa a adoptar las medidas necesarias y 

suficientes para mantener la seguridad y el buen orden en las competiciones 
deportivas que se celebren en el campo, con los medios humanos y materiales 
necesarios. 

- Asumir las responsabilidades de cualquier índole que pudieran surgir. 
 
Los graderíos de espectadores deberán estar divididos al menos en cuatro sectores, 
cada uno con sus propios accesos, aseos de publico y otros servicios. 
 
La circulación de jugadores, árbitros, entrenadores, técnicos, etc. desde vestuarios al 
campo de juego será en lo posible subterránea o al menos protegida en toda su 
extensión. 
 
10 MEDIDAS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 
 
Los campos donde se celebren competiciones deportivas de ámbito nacional o 
internacional y de carácter profesional dispondrán de las instalaciones que se indican a 
continuación, de acuerdo con el Reglamento para la prevención de la violencia en los 
espectáculos deportivos (R.D. 769/93) y la Ley del Deporte: 
 

- Sistema informatizado de control y gestión de venta de entradas y acceso al 
recinto 

- Todas las localidades para espectadores serán de asiento y se dispondrán zonas 
separadas y distantes para ubicar a los aficionados de los equipos 
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contendientes, impidiendo mediante verjas u otros elementos la circulación 
entre ambas zonas 

- Los medios de comunicación dispondrán de zonas reservadas separadas de los 
espectadores 

- Existirá, para las competiciones de la máxima categoría profesional, una Unidad 
de Control Organizativo (U.C.O.) desde donde el Coordinador de seguridad 
dirigirá el dispositivo de seguridad. 

 
La Unidad de Control Organizativo estará situada en zona estratégica del recinto 
deportivo, con vista general del interior del estadio, con buenos accesos y 
comunicación con el interior y el exterior del campo. Contará con los siguientes 
equipos: 
 

- Circuito cerrado de TV con cámaras fijas para controlar el exterior e interior 
del recinto, cubriendo las zonas de acceso y las gradas y proporcionando una 
visión total del recinto. Dispondrá de medios de grabación para registrar 
actitudes y comportamiento del público. A criterio del Coordinador de 
seguridad se colocarán cámaras móviles en cada acontecimiento deportivo 

- Sistema de megafonía propio con alcance suficiente para el interior y exterior 
del recinto y con sistema de seguridad que permita anular el sistema de 
megafonía general del recinto 

- Emisora de conexión con la red de Policía Local, Nacional, Medios Sanitarios y 
Protección Civil 

- Central telefónica con las extensiones policiales exteriores e interiores 
 
Además contará con los mandos de apertura automática de barreras y vallas de 
protección y separación de espacios, así como los medios mecánicos, electrónicos u 
otros que permitan controlar el aforo y el ritmo de acceso de espectadores por zonas. 
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4. Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament General de Polícia d’Espectacles Públics i Activitats 
Recreatives 

 

Els aspectes referents als espectadors i als espais complementaris per al seu 

servei són objecte de normativa específica al “Reglamento General de Polícia de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”, la Llei sobre policia d’espectacles, 

les activitats recreatives i els establiments públics, i els reglaments que la 

desenvolupen, competència del Departament d’Interior. En aquells en els quals es 

facin apostes, activitats lúdiques o culturals, seran necessaris l’autorització i el control 

de La Direcció General del Joc i d’Espectacles. Els punts del “Reglamento General de 

Polícia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas” que intervenen en la 

nostra obra són els següents: 

 

Article 26. 

 

1. Els camps d'esports i els recintes destinats a espectacles o esbarjos públics 

s’hauran de situar en llocs de fácil accés i proveïts de les necessàries vies de 

comunicació amb els centres urbans. 

2. La seva façana o façanes han de donar vies públiques o espais oberts aptes per a 

la circulació rodada. 

3. Els aforaments dels camps o recintes estaran en relació amb els amples de les vies 

públiques o espais oberts limítrofs, en la proporció de 200 espectadors o concurrents o 

fracció, per cada metre d’amplada d’aquests. 

 

Article 27. 

 

1. El conjunt de les portes d’accés als camps o recintes estarà en la proporció d'1,20 

metres lliures per 400 espectadors d’aforament o fracció i l’ample mínim de cada una 

serà d'1,80metres lliures. 

2. Si s’estableixen entrades de vehicles, seran independents de les destinades a 

vianants. 

3. Les graderies disposaran d’àmplies sortides amb escales suaus o rampes 

d'1,20metres d’ample per cada 200 espectadors o fracció i en número|nombre 

proporcional al seu aforament. 
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4. Les escales per als pisos alts tindran com a mínim 1,80metres d’amplada. Per cada 

450 espectadors o fracció hi haurà una escala que evacuarà directament a la façana o 

façanes o a passadissos independents. 

 

Article 28. 

 

1. Les localitats, a tots els camps o recintes qualssevol que sigui la seva categoria, 

seran fixes i numerades les destinades a seients, havent de ser les files de 0,85 

metres de fons, dels quals es destinaran 0,40 metres al seient i els 0,45 metres 

restants al pas, amb un ample de 0,50 metres per a cada seient, com a mínim. 

2. Els passos centrals o intermedis seran, si més no, d'1,20 metres d’ample. 

3. Les galeries o corredors de circulació seran d'1,80 metres per cada 300 

espectadors, amb un augment de 0,60 metres per cada 250 més o fracció. 

4. Entre dos passos, el nombre de seients de cada fila no podrà ser major de 18 i per 

cada 12 files deurà existir un pas amb l’ample assenyalat en el paràgraf 2. 

5. Es disposaran les localitats amb la pendent i requisits necessaris de manera que 

des de qualsevol de elles, quan el ple sigui complet, pugui veure’s la canxa, el terreny 

de joc o el circuit de cursa en tota la seva extensió. 

6. Les de terrassa, on el públic pugui romandre dempeus, seran aforades a raó d’una 

persona per cada 0,50 metres|metros quadrats, al front que dóna al terreny de joc, 

canxa o circuit. 

 

Article 29. 

 

1. Es prohibeixen els plans|plànols inclinats per als espectadors que han de romandre 

dempeus. A aquests es destinaran graderies d’esglaons horitzontals que, encara en el 

cas que fossin de terra, tindran, si més no, una vora construïda amb algun material fix i 

prou sòlid. Aquests esglaons seran de 60 centímetres d’alçària i a cada espectador es 

destinarà un ample de 50 centímetres. 

2. A la primera fila i cada sis es disposaran fortes baranes per a contenció del públic. 

També es disposaran dalt de les graderies i als passos d’aquestes, quan ofereixin 

perill. 

3. Cada 14 metres|metros de graderia hi haurà un pas d’un metre que no podrà 

ocupar-se durant l’espectacle. 
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4. Les localitats hauran d’estar separades de la canxa, terreny de joc o circuit, amb 

una barana o tancament havent d’estar aquesta separació en una distància mínima de 

2,50 metres. 

 

Article 30. 

 

1. Segons la importància del camp o recinte i la classe d’espectacle o esbarjo, 

l’Autoritat exigirà les dependències d’aseo, gimnàstica, quarts de vestir, farmaciola o 

infermeria, amb llum i ventilació directa. 

2. El camp, canxa o recinte haurà d’estar en comunicació directa amb aquestes 

dependències, amb accessos independents i aïllats dels del públic 

 

Article 31. 

 

1. Es disposaran els urinaris i vàters repartits segons els nuclis de localitats en 

condicions higièniques i de decència . 

2. Uns i d’altres aniran coberts, estaran distribuïts de forma homogènia per tot l’edifici i 

seran independents els de cada sexe. Per cada 500 espectadors hi haurà quatre 

vàters, dels quals la meitat estaran destinats a senyores, I per cada 125 espectadors, 

un urinari. Tots els serveis deuran estar proveït de rentamans, el nombre del qual será 

igual a la meitat de la suma del de vàters i el de urinaris. 

 

Article 32. 

 

Les graderies, escales i tota classe de dependències i llocs destinats al públic hauran 

de resistir en condicions normals, a més del seu propi pes, una sobrecàrrega de 400 

quilos per metre|metro quadrat horitzontal. L’Autoritat disposarà, en el seu cas, que es 

realitzin les proves de resistència que jutgi pertinents, per a determinar les condicions 

de resistència i seguretat. 

 

Article 33. 

 

L’estructura de totes les construccions serà de materials resistents al foc d’acord amb 

les normes vigents. Únicament es podran tolerar els entramats de fusta en els camps 

l’aforament dels quals sigui inferior a 5.000 espectadors, però amb la condició que 

estiguin impregnats i protegits amb substàncies ignífugues, declarades com tals pel 
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Ministeri d’indústria i Energia i aplicades per Empreses o laboratoris degudament 

autoritzats. 

 

Article 34. 

 

Els mateixos requisits i condicions previstos als articles precedents hauran de reunir, 

quan sigui possible els llocs oberts condicionats per a esports o espectacles nàutics, 

aeronàutics, o altres activitats recreatives a l’aire lliure, on s’instal·lin graderies, 

plataformes o tribunes per a ús del públic o s’habiliti instal·lacions per a ús dels 

esportistes o actors que prenguin part en tals esports o espectacles. 

 

5. Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, 
de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(DOGC núm. 2043, de 28 d’abril de 1995) 

 

Els punts que ens han afectat a l’hora de realitzar la part tècnica del projecte ha 

estat l’annex 1 i en casos més específics a calgut la utilització del annex 7. 

Els punts del annex 1 que són les normes d’accessibilitat urbanística que intervenen 

en la nostra obra són els següents: 

 

Annex 1:Normes d’accessibilitat urbanística 

 

1.1 Itineraris adaptats. 

1.1.1 Itinerari de vianants adaptat. 

 

Un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

• Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

• En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m 

de diàmetre. 

• No incloure cap escala ni graó aïllat. 

• El pendent longitudinal no supera el 8%. 

• El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les 

peces. Té un pendent transversal no superior al 2%. 

• Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són 

adaptats. 
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1.2 Elements d’urbanització adaptats. 

1.2.1 Paviments en espais d’ús públic. 

 

Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

• És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. 

S’admet, en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor 

modificat). 

• Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de 

vianants. 

• Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les 

obertures de les reixes col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que 

permet la inscripció d’un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de 

l’enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o 

cadira de rodes. 

 

1.2.5 Rampes adaptades. 

 

Una rampa es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

• L’amplada útil de pas és de 0,90 m com a mínim. 

• Pendents longitudinals: 

o Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim (recomanable 10%). 

o Trams d’antre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim (recomanable 8%). 

o Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim (recomanable 6%). 

o S’admet un pendent transversal màxim d’un 2%. 

• El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de les peces. 

• La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 m. 

• En la unió de trams de diferent pendent s’han de col·locar replans intermedis. 

• Els replans intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de circulació 

d'1,50m. 

• A l'inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d'1,50 m de llargada com a 

mínim. 

• Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a 0,20 m es 

disposa d’un element de protecció longitudinal amb una alçada de 10 cm per sobre del 

paviment de la rampa. 
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• Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, a una alçada entre 0,90 m i 

0,95m. Els passamans de la rampa tenen un disseny anatòmic que permeti d’adaptar 

la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de 3 a 5 cm 

de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. 

• L'inici i el final d’una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i 

disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux durant la nit. 

 

1.3 Mobiliari urbà adaptat. 

1.3.1 Condicions generals. 

 

Un element de mobiliari urbà es considera adaptat quan compleix els requisits 

següents: 

• Ser accessible a través d’un itinerari adaptat. 

• La seva ubicació permet sempre l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles de 

0,90 m d’amplada per 2,10 m d’alçada. 

• Els elements sortints i/o volants que són superiors a 15 cm de vol i que limiten amb 

itineraris tenen com a mínim un element fix i perimetral entre 0 i 15 cm d’alçada perquè 

puguin ser detectats per invidents, o bé s’han de situar a una alçada igual o superior a 

2,10 m. 

• Els elements que hagin de ser accessibles manualment estan situats a una alçada 

entre 1 m i 1,40 m d’alçada. 

 

1.3.2 Elements urbans diversos. 

 

Els elements urbans es consideren adaptats si compleixen el requisits de disseny 

següents: 

• Els elements d’accés al recinte tenen una amplada mínima de 0,90 m, una alçada 

mínima de 2,10 m i han d’estar convenientment senyalitzats. 

• El mobiliari d’atenció al públic té, totalment o parcialment, una alçada màxima 

respecte al terra de 0,85 m. 

• Si disposa solament d’apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m 

d’alçada, en una amplada de 0,80 m com a mínim, queda lliure d’obstacles per 

permetre l’apropament d’una cadira de rodes. 

• La taula ha de tenir una alçada màxima de 0,80 m. La part inferior, entre 0,00 i 0,70 

m d’alçada, i en una amplada de 0,80 m com a mínim ha de quedar lliure d’obstacles 

per permetre l’apropament d’una cadira de rodes. 
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• En grades i zones d’espectadors, la plaça d’un espectador per a usuaris en cadira de 

rodes té unes dimensions mínimes de 0,80 m d’amplada i d'1,20 m de fondària. 

 

6. NORMATIVES PER A LA REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PRESENT 

PROJECTE 
 

Per a la redacció del present projecte, d’execució de les obres, s’ha basat a la 

següent Normativa, a més de les abans mencionades: 

 

- Norma CTE DB-SE-AE “ Acciones de la edificación” 

- Norma CTEDB-SE-F  “ Muros resistentes de fábrica ” 

- Instrucció EHE 

- Normas tecnologiques  N.T.E. 

- Normes sobre bases i paviments del MOPU (PG-3) 

- Norma tecnològica sobre reg i drenatges 

- Norma DIN-18035 part 3: drenajes 

- Norma DIN-18035 part 5: pavimentos sintéticos 

- Norma NIDE del Consell Superior d’Esports 

- Reglamentació electrotècnica de B.T. 

- Norma UNE-EN 749:2004 per el material esportiu 

-  Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel que s’estableixen les condicions higienico-

sanitàries per la prevenció i el control de la legionelosis.  

-  Código Técnico de la Edificación, RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006.  

- Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, RD 

129/85.  

- Ordenances Municipals de l’edificació de l’Ajuntament de Batea.  

- Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de suministre d’aigua.  

- Reglament de Seguretat e Higiene al treball.  

- Reglament de instal·lacions tècniques als edificis.  

- Normes UNE d’obligat compliment.  

- Decret 201/94 regulador dels residus de la construcció.  

- Totes aquelles normes reverenciades al Plec de Condicions Tècniques.  

- Normativa del Consell Català de l’Esport  
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Fig 1. Carretera d’accès al camp de futbol 

 

 
Fig 2.Entrada principal al camp de futbol per a vehicles 
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Fig 3. Entrada principal al camp de futbol per al públic 

 

 
 

Fig 4 i 5.Terreny annex a l’entrada principal per a vehicles. Es tracta d’un terreny propietat de 
l’Ajuntament de Batea, que pot ser destinat per al seu ús com acopi de materials durant 

l’execució de la obra. 
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Fig. 6 i 7. Vista general camp de futbol 
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Fig. 8,9 i 10. Lateral graderia 
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Fig. 11 i 12. Lateral banquetes 
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Fig. 13. Fons Oest 

 

 
Fig. 14. Fons Est 
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Fig. 15. Córner Graderia – Fondo Est 

 

 
Fig. 16. Córner Lateral banquetes – Fondo Est 
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Fig. 17. Córner lateral graderia – ons Oest 

 

 
Fig. 18. Córner lateral gradería – fons Oest 
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Fig. 19. Bar interior del camp de futbol 

 
Fig. 20. Magatzem situat en el fons Est 
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Fig. 21. Vestuaris existents 

 

 
Fig. 22. Banquetes d’obra existents a demolir 
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Fig. 23. Passadís perimetral a pavimentar. Zona vestuari 

 

 
Fig. 24. Fons Oest. Zona a pavimentar i on es construirà la caseta de bombes i dipòsit 

enterrat. 
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Fig. 25. Construcció de nova rampa al passadís el·liminant l’esglaó 

 

 
Fig. 26. Construcció rampa accès a lateral de banquetes per a minusvàlids 
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Fig. 27. Quadre elèctric existent 

 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 2.  

PLÀNOLS 

 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea       

 

 

INDEX 
 

PLÀNOL 1: Situació i emplaçament 

PLÀNOL 2: Replanteig topogràfic 

PLÀNOL 3: Planta reformat 

PLÀNOL 4: Planta xarxa de sanejament  

PLÀNOL 5: Detalls de xarxa de sanejament 

PLÀNOL 6: Planta xarxa de reg 

PLÀNOL 7: Detall canó de reg 

PLÀNOL 8: Detall de dipòsit 

PLÀNOL 9: Detall de programador electrònic 

PLÀNOL 10: Planta il·luminació 

PLÀNOL 11: Detall il·luminació 

PLÀNOL 12: Detall de canaleta 

PLÀNOL 13: Detall porteries futbol 11 fixes 

PLÀNOL 14: Detall porteries futbol 7 abatibles  

PLÀNOL 15: Detall de banderins de  

 

































Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 3. PLEC DE 
CONDICIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Plec de Condicions 

Tècniques Particulars 

 

  1 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. INDEX. 

 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

 

0.GENERALITATS ....................................................................................................... 5 

0.1. Documents del projecte .................................................................................. 5 

0.2. L’Arquitecte Director ....................................................................................... 6 

0.3. L’Arquitecte Tècnic o Aparellador ................................................................... 6 

0.4. El promotor ..................................................................................................... 7 

0.5. El contractista i/o constructor .......................................................................... 7 

0.6. Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor ............ 10 

0.7. Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor ......................... 10 

0.8. Despeses a càrrec del contractista i/o constructor ........................................ 10 

0.9. Preus unitaris i partides alçades ................................................................... 11 

0.10. Abonament d'unitats d'obra ....................................................................... 11 

0.11. Control d'unitats d'obra .............................................................................. 12 

0.12. Recepció de l’obra .................................................................................... 12 

0.13. Mesures d'ordre i seguretat ....................................................................... 13 

0.14. Assegurança obligatòria ............................................................................ 13 

0.15. Disposicions aplicables al Plec .................................................................. 13 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  

 

SISTEMA PARCEL.LA-SOLAR .................................................................................. 15 

1. MESURES PRELIMINARS .............................................................................. 15 

1.1. Replanteig de les obres ............................................................................. 15 

1.2. Obres provisionals .................................................................................... 15 

1.3. Materials ................................................................................................... 16 

1.4. Servituds i serveis afectats ........................................................................ 17 

1.5. Conservació de les obres .......................................................................... 17 

1.6. Manteniment de vials en situació d’ús públic ............................................. 18 

1.7. Existència de servituds i serveis existents ................................................. 18 

1.8. Desviament de serveis .............................................................................. 19 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Plec de Condicions 

Tècniques Particulars 

 

  2 

1.9. Mesures d'ordre i seguretat ....................................................................... 19 

1.10. Gestió de residus ................................................................................... 19 

2. ENDERROCS .................................................................................................. 20 

2.1. Definició .................................................................................................... 20 

3. MOVIMENTS DE TERRES .............................................................................. 22 

3.1. Definició .................................................................................................... 22 

3.2. Neteja del terreny ...................................................................................... 22 

3.3. Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats .................................... 24 

3.4. Reblerts i terraplens .................................................................................. 26 

3.5. Excavació de rases i pous ......................................................................... 28 

3.6. Transport de terres .................................................................................... 29 

3.7. Replanteig definitiu .................................................................................... 29 

 

SISTEMA ESTRUCTURA ........................................................................................... 31 

4. SUBSISTEMA FONAMENTS ........................................................................... 31 

4.1. Definició .................................................................................................... 31 

4.2. Materials fonamentació ............................................................................. 31 

4.3. Tipus de fonaments ................................................................................... 36 

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURA ......................................................................... 41 

5.1. Elements Genèrics .................................................................................... 41 

5.2. Tipus d’elements ....................................................................................... 42 

 

SISTEMA ENVOLVENT ............................................................................................. 53 

6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT – FAÇANES ................................................. 53 

6.1. Parets i envans d’obra de fàbrica .............................................................. 53 

7. SUBSISTEMA SOTA RASANT – MURS / SOLERES ...................................... 56 

7.1. Material de Formigó .................................................................................. 56 

7.2. Armadures ................................................................................................ 63 

 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR I ACABATS ........................................ 65 

8. SUBSISTEMA HORITZONTAL – PAVIMENT .................................................. 65 

8.1. Definició .................................................................................................... 65 

 

SISTEMA SUBMINISTRAMENTS .............................................................................. 67 

9. SUBSISTEMA AIGUA ...................................................................................... 67 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Plec de Condicions 

Tècniques Particulars 

 

  3 

9.1. Fontaneria ................................................................................................. 67 

9.2. Aparells sanitaris i aixetes ......................................................................... 69 

9.3. Dipòsits d'aigua ......................................................................................... 69 

10. SUBSISTEMA ELECTRICITAT .................................................................... 70 

10.1. Electricitat .............................................................................................. 70 

 

SISTEMA EVACUACIÓ .............................................................................................. 73 

11. SUBSISTEMA LÍQUIDS – AIGÜES .............................................................. 73 

11.1. Xarxes de sanejament ........................................................................... 73 

 

SISTEMA SEGURETAT ............................................................................................. 78 

12. SUBSISTEMA CONTRAINCENDIS .............................................................. 78 

12.1. Contra el foc .......................................................................................... 78 

12.2. Protecció d'incendis ............................................................................... 78 

12.3. Instal·lacions de protecció d'incendis ..................................................... 78 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL I DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE REG  

 

13. ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS DEL PAVIMENT ........................... 80 

14. VERIFICACIONS PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ DEL PAVIMENT ............. 81 

14.1 VERIFICACIÓ DE LA CAPACITAT PORTANT I L’HOMOGENEÏTAT DEL 
TERRENY ........................................................................................................... 81 

14.2 DRENATGE ................................................................................................. 81 

14.3 VERIFICACIÓ DE LA PLANIMETRIA I PENDENTS DE LA BASE DE 
SUPORT.............................................................................................................. 81 

14.4 VERIFICACIÓ DE LES PROPIETATS DELS MATERIALS .......................... 82 

15. ESPECIFICACIONS QUE HA DE COMPLIR EL CAMP UNA VEGADA 
INSTAL·LAT ............................................................................................................ 83 

15.1 RESISTÈNCIA DE LES JUNTES ................................................................. 83 

15.2 PLANIMETRIA I PENDENTS ....................................................................... 83 

15.3 VERIFICACIÓ DE LES PROPIETATS ESPORTIVES ................................. 84 

16. SISTEMA DE REC ....................................................................................... 84 

16.1 Captació ...................................................................................................... 84 

16.2 Emmagatzematge ........................................................................................ 85 

16.3 Bombeig ...................................................................................................... 85 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Plec de Condicions 

Tècniques Particulars 

 

  4 

16.4 Xarxa de distribució ..................................................................................... 85 

16.5 Ruixadors .................................................................................................... 86 

16.6 Sistema de comandament ........................................................................... 86 

 

  



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Plec de Condicions 

Tècniques Particulars 

 

  5 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I 
ECONÒMIQUES 
 

Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència 

mentre no siguin modificats per les Prescripcions Facultatives i Econòmiques 

Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 

 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució 

de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les 

intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació 

aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als 

seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com 

les relacions entre ells i les 

seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 

0. GENERALITATS  

 

0.1. Documents del projecte 

 

El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents 

documents: Memòria i Annexos, Plànols i Pressupost. 

 

El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de 

no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents del projecte. 

 

En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació 

escrita. 

 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, 

haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre 

que a judici del Director d’Obra quedin suficientment definides les unitats d'obra 

corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
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0.2. L’Arquitecte Director 

 

Correspon a l'Arquitecte Director: 

 

a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les 

característiques reals del sòl. 

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 

complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les 

instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica 

correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la 

direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor 

en l'acte de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 

 

0.3. L’Arquitecte Tècnic o Aparellador 

 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 

1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa técnica 

d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la 

juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 

d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 

salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 

e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes 

tècniques i amb les regles de bona construcció. 

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de 

materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 

programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que 

resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 

normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, 

donant-li, en tot cas 
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les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que 

calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 

g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 

establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 

h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 

 

0.4. El promotor 

 

El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les 

obres d’edificació per a ell mateix o per la posterior alienació, lliurament o cessió a 

tercers. Les obligacions del promotor estan especificades en la Ley 38/1999 de 5 de 

noviembre, de ordenación de la edificación (LOE). 

 

El promotor ha de sotascriure l’assegurança obligatòria segons la LOE. 

En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra, quan en el projecte intervinguin 

diferents projectistes. 

 

En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de 

Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de 

supòsits, establerts per la normativa vigent en temes de seguretat i salut en obres de 

construcció; estudis signats en ambdós casos per tècnics facultatius.  

En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, 

abans de l’inici dels treballs o quan es constati que en l’execució intervingui més d’una 

empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diferents treballadors autònoms. L’ 

Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i 

presentar-lo a l’autoritat laboral competent.  

 

La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor. 

 

0.5. El contractista i/o constructor 

 

Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 

documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra 

contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
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El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar 

amb mitjans humans i materials, les obres o part de les mateixes, segons projecte i 

contracte. Les obligacions del contractista i/o constructor estan especificades en la 

LOE. 

 

El contractista i/o constructor designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions 

establertes en la LOE. 

 

El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que 

es va comprometre en la licitació. El personal del contractista i/o constructor 

col·laborarà amb la Direcció Facultativa. 

 

El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els 

plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i 

mitjans auxiliars de l'obra. 

 

El contractista i/o constructor ha de subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o 

Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 

 

El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui 

en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 

 

El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels 

materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i 

rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els 

subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents 

d'idoneïtat requerits per les 

normes d'aplicació. 

 

El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb 

temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa. El 

"Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del 

contractista i/o constructor i a disposició de la Direcció Facultativa.  

 

El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran l’assabentat de les ordres 

i assistències. 
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El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, 

abans de l’inici de l’obra, que ha d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la 

fase d’execució; i presentar-lo a l’autoritat laboral competent. 

 

La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o 

constructor i subcontracta/subcontractista, quan s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral 

competent, adjuntant el Pla de Seguretat i Salut en el treball i el Document d’aprovació 

del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador de seguretat en fase 

d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direcció Facultativa en els 

casos en què la normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en 

materia de Seguretat i Salut. 

 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que 

els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 

contractats per ells. 

 

Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de 

l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries 

per a l’elaboració de la documentació d’obra executada. 

 

El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantía del 

material i instal·lacions de l’edifici i li ha de subministrar la información necessària per 

tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de l’Edifici. 

 

El contractista i/o constructor ha de preparar les certificacions parcials d'obra i la 

proposta de liquidació final. 

 

El contractista i/o constructor ha de subscriure amb el Promotor les actes de recepció 

provisional i definitiva. 
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El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i 

de danys a tercers durant l'obra. 

 

0.6. Compliment de les disposicions vigents, contra ctista i/o constructor 

 

El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de 

l’edificació i de les reglamentacions tècniques d’obligat compliment. 

 

0.7. Indemnitzacions per compte del contractista i/ o constructor 

 

Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys 

i els perjudicis que causin als béns i serveis públics o privats, en ocasió de l’execució 

de l’obra, indemnitzant als perjudicats. 

 

El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la 

contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de 

combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 

puguin causar. 

 

El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la 

seva fisalització les servituds afectades, sent a compte del contractista i/o constructor 

els treballs necessaris per a tal fi. 

 

0.8. Despeses a càrrec del contractista i/o constru ctor 

 

Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu 

explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

- Despeses de construcció, retirada i protecció de tota mena de construccions 

auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 

- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot 

deteriorament. 
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- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per 

subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les 

obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 

- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 

general de l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels 

corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de senyalització i seguretat en l’obra. 

- Despesa de col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral 

provisional de protecció de característiques a definir per la Direcció Facultativa, 

que hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra i fins que la Direcció 

Facultativa ordeni la seva retirada. 

 

0.9. Preus unitaris i partides alçades 

 

La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra 

que figura en el present Plec, no és exhaustiva. Per això, les operacions o materials no 

relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d’obra, es consideraran 

inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent. 

 

Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra 

o complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents 

contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la Direcció Facultativa, hauran 

d'executar sense ser motiu de sobrecost del contracte. 

 

0.10. Abonament d'unitats d'obra 

 

Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, 

s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la 

proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 

necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte 

funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es 

considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser objecte de 

sobrecost. L'ocasional omissió dels 
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esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació 

ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del 

contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris 

a la normative d'obligat compliment. 

 

0.11. Control d'unitats d'obra 

 

Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o 

constructor s’encarregarà de realitzar els controls d’unitats d’obra establerts per la 

Direcció Facultativa. 

 

El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del 

programa, prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el 

següent esquema de funcionament: 

 

- A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls. 

- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa 

de les obres i a l'Empresa contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius 

s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures 

necessàries amb urgència. 

 

Els laboratoris d’assaig han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats 

Autonòmiques. 

 

0.12. Recepció de l’obra 

 

La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada 

finalitzada la mateixa, entrega l’obra al promotor, i és acceptada per aquest. 

La recepció es con cretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o 

constructor, com a mínim, en contingut de l’acta està recollit en la LOE. 

El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no 

està finalitzada ja perquè no s’adequa a les condicions contractuals. Es 

comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir 

de la data en què se subscriu l’acta de recepció. 
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A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als 

usos previstos en el Projecte, la conservació en bon estat de l’edificació serà obligació 

dels usuaris, siguin o no propietaris. 

 

0.13. Mesures d'ordre i seguretat 

 

El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat 

necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot 

cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, 

durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu 

personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. 

 

Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra 

el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-

los donats d'alta a la Seguretat Social. 

 

Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a 

prevenció de riscos laborals en les obres d’edificació es regiran segons la legislació 

vigent. 

 

0.14. Assegurança obligatòria 

 

L’assegurança obligatòria, tal com especifica la LOE, és per danys materials 

ocasionats en l’edifici per vicis i defectes en la construcció, que tinguin el seu origen o 

afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o 

altres elements estructurals, i que afectin directament la resistència mecànica i 

estabilitat de l’edifici. 

 

Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible per a edificis, a on el seu 

ús principal sigui l’habitatge, segons la LOE. 

 

El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot 

pactar amb el constructor que aquest sigui prenedor de l’assegurança. 

 

0.15. Disposicions aplicables al Plec 

 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Plec de Condicions 

Tècniques Particulars 

 

  14 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, 

serán d'aplicació totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels 

treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les 

disposicions descrites en l'Annex 1:Normativa. 

 

També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 

disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que 

estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de contradicció o simple 

complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les 

condicions més restrictives. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 

modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's 

l'esmentat document. 

 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques 

que hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de 

la seva col·locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus 

d'instal·lacions i d'obres accessòries i dependents. 

 

SISTEMA PARCEL.LA-SOLAR 
 

1. MESURES PRELIMINARS 

 

1.1. Replanteig de les obres 

 

El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin 

necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la 

Direcció Facultativa. Haurà de marcar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall 

que la Direcció Facultativa consideri necessaris. 

 

Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec 

del contractista i/o constructor. 

 

1.2. Obres provisionals 

 

El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les 

carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en 

relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb les 

definicions del Projecte i a les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. Els 

materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 

compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
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Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de 

les obres, a judici de la Direcció Facultativa sent, per tant, conveniència del 

contractista i/o constructor per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 

d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts 

provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de 

materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal i visites d'obra de la Direcció 

Facultativa. 

 

El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i 

accessos en bones condicions de circulació i senyalitzar-los adequadament. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a 

càrrec del contractista i/o constructor. 

 

1.3. Materials 

 

Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

 

Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista 

i/o constructor haurà d'utilitzar-les obligatòriament, llevat de l'autorització expressa de 

la Direcció Facultativa. Si fos imprescindible, a judici del promotor, canviar aquella 

característica, la Direcció Facultativa haurà de donar el seu vist-i-plau i autoritzar el 

canvi. 

 

Si la Direcció Facultativa rebutja els materials, per no complir les prescripcions del 

present Plec, el contractista i/o constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials 

que acompleixin les prescripcions. 

 

El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de 

préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, 

indemnitzacions, etc., que es presentin. 

 

El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient 

antelació, les característiques dels materials que es proposa utilitzar, aportant les 
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mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la 

qualitat. 

 

El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la 

qualitat dels quals no hagi estat aprovada per la Direcció Facultativa. 

 

Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció 

Facultativa, de qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec 

de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa, de les 

definides a la normativa d'obligat compliment. 

 

Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions 

establertes en la LOE, per a subministradors de productes de construcció 

(especificacions del material, instruccions d’ús i manteniment, garanties de qualitat, 

etc..). 

 

1.4. Servituds i serveis afectats 

 

Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements 

afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. El 

contractista i/o constructor tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la 

localització, protecció o desviament, dels serveis afectats, que la Direcció Facultativa, 

consideri 

convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs 

serán de pagament al contractista i/o constructor. 

 

1.5. Conservació de les obres 

 

Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les 

obres en perfecte estat de funcionament i policia. El contractista i/o constructor està 

obligat a conservar, a càrrec seu, l’obra, des del moment d'inici fins a la recepció de 

l’obra. 

Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que 

s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de rob atori. El contractista i/o 

constructor ha de tenir cobert mitjançant asseguran ça o altre mecanisme, l’acció 

de possibles actes vandàlics i incendis, a l’obra. 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Plec de Condicions 

Tècniques Particulars 

 

  18 

 

 

 

1.6. Manteniment de vials en situació d’ús públic 

 

Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de vials, en 

situació d’ús públic, que s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres. 

 

El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les 

interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que 

siguin necessaris, senyalitzant-los correctament, sense que això sigui motiu 

d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors 

conceptes i per la 

conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del 

contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas, que això 

impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes 

serán definides per la Direcció Facultativa i el possible cost addicional estarà inclòs en 

els preus unitaris. 

 

1.7. Existència de servituds i serveis existents 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds 

de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan 

s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis 

afectats, el contractista i/o constructor estarà obligat a emprar els medis adequats per 

a l'execució dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la possible interferència 

i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

 

El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o 

propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i 

localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs 

d'excavació manual. 

 

Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran 

incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
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1.8. Desviament de serveis 

 

Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els 

plànols i dades que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà 

d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar 

la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, 

en últim cas, consideri necessari modificar. 

 

Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei 

afectat i organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes 

operacions es pagaran mitjançant factura. Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les 

obres, les empreses dels serveis afectats, sol·liciten la col·laboració del contractista i/o 

constructor, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

 

1.9. Mesures d'ordre i seguretat 

 

El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat 

necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot 

cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, 

durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu 

personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del contractista i/o 

constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o 

mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat 

Social. 

 

Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a 

prevenció de riscos laborals en les obres d’edificació es regiran segons la legislació 

vigent. 

 

1.10. Gestió de residus 

 

El contractista i/o constructor realitzarà la gestió de residus, d’acord amb la normativa 

vigent i les indicacions de la Direcció Facultativa: 

-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra. 

-Gestionant els residus fora de l’obra en: instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits 

autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció. 
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La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les 

despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista i/o 

constructor. 

 

La gestió dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) 

no seran motiu de sobrecost. 

 

Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, 

fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció Facultativa 

rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el 

contractista i/o constructor haurà de transportar l'esmentat material a instal·lacions de 

reciclatge i/o dipòsits autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la 

corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors 

quantitats de material procedent de préstecs. 

 

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

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

destinació dels residus separats per tipus, tal com estableix la normativa vigent. 

 

2. ENDERROCS 

 

2.1. Definició 

 

Es defineix com enderroc l'operació d'enderrocament de tots els elements aeris o 

enterrats que obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer, 

segons Projecte o ordres de la Direcció Facultativa. 

 

Abans de l'execució material, un tècnic facultatiu, redactarà un Projecte d'enderroc 

amb indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la 

tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i la seva retirada. 

 

L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents: 

-Enderroc o excavació dels elements a eliminar. 

-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 

reciclatge o per a la disposició de rebuig. 
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Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir 

unes condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en 

aquestes operacions, a les edificacions existents veïnes i a tercers. 

 

Serà la Direcció Facultativa de les obres qui designarà i marcarà els elements que 

s'hagin de conservar intactes, així com els llocs de dipòsit i la forma de transport. 

 

L'execució material es realitzarà sota la supervisió i control de la Direcció Facultativa. 

 

Amidament 

 

Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada 

d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de Projecte i de Direcció 

Facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o 

indret indicat per gestor autoritzat a qualsevol distància, així com tots els treballs, 

materials i operacions necessàries per tal de deixar el solar i el seu entorn immediat 

net de tot element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 

 

Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existència 

de fonaments soterrats, o que les dades siguin inexactes, s'entén que el contractista 

i/o constructor ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import de la proposició 

econòmica. 

 

La Direcció Facultativa interpretarà les incidències sobre elements enterrats, des del 

punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 

 

El Contractista i/o constructor té l'obligació de dipositar els materials procedents 

d'enderrocs, que la Direcció Facultativa consideri de possible utilització o d'algun valor, 

en els llocs que els assigni la mateixa. 

 

Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'elements constructius que 

s'haguessin enderrocat per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat, textura, color 

i acabat que els elements constructius originals, segons instruccions de la Direcció 

Facultativa. 
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3. MOVIMENTS DE TERRES 

 

3.1. Definició 

 

Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses 

roques, necessàries per a l'execució de l'obra. 

 

Aquestes operacions son: 

Neteja del terreny 

Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats 

Reblerts i terraplens 

Excavació de rases i pous 

Transport de terres a l'abocador 

Replanteig definitiu 

 

Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres, qualsevol resta 

d'edificació soterrada a enderrocar que aparegui. 

 

3.2. Neteja del terreny 

 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades en el 

Projecte,qualsevol material de rebuig o no aprofitable. 

 

La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de 

l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les 

dades que sobre el particular inclou el Projecte i ordres de la Direcció Facultativa. 

 

-Excavació dels materials objecte de l'esbrossada: 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de 

l’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el 

particular, ordeni la Direcció Facultativa, la qual designarà i marcarà els elements que 

s'hagin de conservar intactes. 

 

Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que 

els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan 
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sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 

estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc 

progressivament. 

 

Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es 

precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 

s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la Direcció Facultativa. 

 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; 

després es tallaran en trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament, 

separats dels munts no aprofitables. La longitud dels trossos de fusta serà superior a 3 

metres, si ho permet el tronc. 

 

Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als 

ocupants de les zones pròximes a les obres. 

 

Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol 

classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 

d'alguna altra manera la seva situació o aprovat el desplaçament. 

 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra 

vegetal. 

 

Les terres vegetals es transportaran al dipòsit autoritzat o s'arreplegaran en les zones 

que indiqui la Direcció Facultativa, a fi de ser emprades per a formació de zones 

verdes. 

 

-Retirada dels materials objecte de l’esbrossada: 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats 

per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el 

particular, ordeni la Direcció Facultativa. 

 

Amidament 

 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2), realment esbrossats 

I preparats. 
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El preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres 

materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior. 

 

El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny 

inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per existència de sòls 

inadequats que, a judici de la Direcció Facultativa, sigui necessari eliminar per a poder 

iniciar els treballs de fonamentació. 

 

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o 

constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha 

de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que 

s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte 

d'increment. Es considerarà que les dades contingudes en el Projecte tenen únicament 

valor informatiu i que la seva inexactitud no pot ésser objecte de reclamació. 

 

El transport al dipòsit autoritzat es considerarà inclòs en els preus establerts en el 

contracte. 

 

3.3. Explanacions, desmuntatges, buidats i buixarda ts 

 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmuntatge o rebliments necessaris per 

anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes, 

talussos i cunetes provisionals o definitives, a més del transport dels materials 

traslladats a dipòsits autoritzats o lloc d'utilització. 

 

Desmuntatge és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells 

previstos en el Projecte. 

 

Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides en el Projecte, per 

l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres 

utilitzacions. 

 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el 

buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, 

buidat o reblert. 
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Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les 

explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat 

de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament 

de talussos. 

 

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per 

qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la Direcció Facultativa, i es 

consideraran inclosos en els preus d'excavació. 

 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones 

de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o 

definitives. 

 

Amidament 

 

S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, amidats per diferència 

entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que 

prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 

 

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic 

d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es 

trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el 

preu de moviment de terres, per indicar-se expressament en el present Plec. 

 

S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després 

d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions. 

 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos 

els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o 

el que indiqui la Direcció Facultativa, sense que el Contractista i/o constructor rebi per 

això cap quantitat addicional, així com la realització del buixardat, sense increment de 

cost. 
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S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i 

despeses indicades: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a 

enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de 

maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol 

distància de materials, maquinaria, que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs 

produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a 

deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, 

estarán inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les 

condicions de capacitat portant necessàries, la Direcció Facultativa, podrà ordenar una 

excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per 

a totes les excavacions. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per 

a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al 

preu únic definit d'excavació. 

 

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que 

s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 

 

Si el Contractista i/o constructor amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i de la 

Propietat, executés menor volum d'excavació del previst en el Projecte, solament es 

considerarà d'abonament, el volum realment executat. 

 

3.4. Reblerts i terraplens 

 

Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals 

s'omplen i compacten uns forats, es fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a 

terme obres similars. 

 

Les diferents capes o zones que els componen són: 

Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 

Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 
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L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la Direcció Facultativa, 

en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 

 

El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà 

l'autorització, escrita i/o reflectida en el LLibre d’Ordres, de la Direcció Facultativa, que 

solament la concedirà, quan amb l'equip proposat pel contractista i/o constructor 

obtingui la compactació requerida, segons la Direcció Facultativa. 

 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies 

de discontinuïtat. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix 

uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en 

tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la 

Direcció Facultativa. Els materials de cada tongada seran de característiques 

uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se 

convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no 

s'hagi comprovat que la superficie subjacent compleix les condicions exigides i, per 

tant, sigui autoritzada la seva estesa per la Direcció Facultativa. Quan la tongada 

subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 

 

Amidament 

 

S’amidaran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats en el 

seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels 

treballs de formació de reblerts i terraplens. 

 

Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu 

del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 

 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, 

càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 

corresponent. 

 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors 

al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a 

qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada 

la unitat del terraplè. El Contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de 
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préstecs, obtener els permisos i llicències que siguin necessàries i, abans de 

començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa, 

les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La 

necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la Direcció Facultativa, i no 

podrà ser objecte de sobrecost. 

 

Si a judici de la Direcció Facultativa, els materials emprats no són aptes per a la 

formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, 

sense que això sigui motiu de sobrecost. 

 

 

 

3.5. Excavació de rases i pous 

 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal 

d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la 

resta de les xarxes de serveis; definits en el present Projecte, així com les rases i pous 

necessaris per fonaments o drenatges. 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb el Projecte i amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció 

Facultativa. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a 

qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en 

roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 

 

Amidament 

 

L'excavació de rases s'amidaran per metres cúbics (m3) realment excavats. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 

materials, maquinària, mà d'obra necessària per la seva execució, la neteja i 

esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada 

d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin, els transports 

dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i 

arranjament de les àrees afectades. 
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El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions 

saltejades a trams que siguin necessàries i el transport de les terres a dipòsit autoritzat 

a qualsevol distància. 

 

La Direcció Facultativa podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-

excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats 

no seran objecte d'abonament. 

 

Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 

d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans 

manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el 

calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, 

instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís 

descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per 

aquests conceptes. 

 

Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o 

amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la Direcció 

Facultativa, aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 

 

3.6. Transport de terres 

 

Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari de 

rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit 

autoritzat. 

 

S'entén que en totes les partides corresponents a transport de terres, resta inclosa la 

part proporcional de càrrega, transport i descàrrega, al dipòsit autoritzat. 

 

3.7. Replanteig definitiu 

 

El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al 

terreny les dades del Projecte, traçant sobre el terreny la posició dels fonaments de la 

construcción prevista, o la posició de les parets que s’han d’aixecar, tot segons 

Projecte. 
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El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que 

concorrin en l'anivellació del terreny. 

 

El Contractista i/o constructor està obligat a subministrar tots els escrits i elements 

auxiliars necessaris per aquestes operacions, amb inclusió de claus i estaques. També 

hi aportarà el personal necessari. 

 

El Contractista i/o constructor vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o 

senyals, responsabilitzant-se de qualsevol desaparició o modificació d'aquests 

elements. 

 

Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta de Replanteig, que signaran per 

triplicat el Contractista i/o constructor, la Direcció Facultativa i el representant de la 

Propietat, acordant l'inici de l'obra. 

 

El Contractista i/o constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la 

signatura de l'Acta de Replanteig, per a començar l'execució de les obres. 
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SISTEMA ESTRUCTURA 
 

4. SUBSISTEMA FONAMENTS 

 

4.1. Definició 

 

Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de 

l'edificació al terreny de sustentació. 

 

Amb anterioritat a l'execució de les obres, cal fer un reconeixement general del sòl, 

mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la informació possible, la que prové de 

l'observació de les zones veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents d'aigua, 

etc... i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que puguin 

posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment 

del reconeixement del terreny. 

 

El Projectista i/o Director d’obra, segons el seu criteri tècnic i després del 

reconeixement i assaigs del terreny que consideri necessaris i obligatoris segons 

normativa vigent, escollirà en cada cas la pressió admissible, fixant també 

l'assentament màxim tolerable. 

 

4.2. Materials fonamentació 

 

4.2.1. Acer 

 

L 'acer a emprar complirà les condicions exigides per la normativa vigent. 

Es prohibeix posar les armadures en contacte amb altres metalls de diferent parell 

galvànic. 

 

El recobriment mínim de l’armat en formigons armats de fonamentació serà de 70 

mm., quan no s’hagi disposat formigó de neteja, en el terreny. 

El recobriment es garantirà mitjançant separadors disposats segons normativa vigent. 

Les característiques físiques, mecàniques així com el tipus de material, dels 

separadors, també segons normativa vigent. Es prohibeix l’ús com a separadors de 

peces de fusta i de qualsevol material residual de l’obra malgrat es tracti de formigó o 

ceràmica. També es prohibeix l’ús de materials metàl·lics si poden quedar vistos. 
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Les armadures passives utilitzades en fonamentació són barres corrugades, amb les 

següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40. 

 

Denominació acer en barres corrugades:  

B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm2 

B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm2 

 

No s’admeten armadures llises. 

 

S’autoritza la soldadura en el ferrallat d’armadures sempre que es facin a taller amb 

instal·lació industrial fixa i l’acer sigui soldable. La soldadura en obra requereix 

autorització de la Direcció Facultativa. 

 

Es prohibeix el soldat en determinades situacions climatològiques que poden provocar 

el refredament excessivament ràpid (pluja, vent, neu,...) si no s’adopten mesures 

protectores. Tanmateix es prohibeix el soldat de barres que es trobin a una 

temperatura igual o inferir als 0ºC. 

 

El doblat i desdoblat de barres queda definit per la normativa vigent, la qual diferencia 

en barres doblades o barres corbades. 

 

Quan es realitzi una unió mecànica d’armadures, els dispositius emprats han de tenir 

com a mínim la mateixa capacitat resistent que la menor de les barres que s’empalmin 

i complir amb la normativa vigent. 

 

Les armadures passives, durant el seu transport i emmagatzematge a l’obra, estarán 

protegides de la pluja, humitat del sol i eventual agressivitat de l'atmosfera ambiental. 

En el moment de la seva utilització, les armadures passives estaran exemptes de 

substàncies estranyes en la seva superfície com greix, oli, pintura, pols, terra o 

qualsevol altre material que pugi perjudicar la seva bona conservació i/o adherència. 

No s’admeten barres amb defectes superficials, esquerdes, ni bufaments. 

 

No es poden utilitzar acers que no arribin a l’obra amb un certificat de garantia del 

fabricant, signat per una persona física. Les barres corrugades subministrades a l’obra 

ha d’anar acompanyades d’un certificat específic d’adherència. 
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Els fabricants, han de subministrar fitxes que continguin les característiques de l’acer, 

com a mínim: designació comercial, fabricant, marques d’identificació, diàmetre 

nominal, tipus d’acer i condicions tècniques de subministrament. Els fabricants han de 

garantir les següents característiques: secció equivalent o massa per metre, 

característiques geomètriques del corrugat, característiques mecàniques mínimes, 

característiques d’adherència i soldabilitat, així com les recomanacions d’utilització. 

 

Assaig 

 

Els controls de l’acer emprat en l’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i 

normativa vigent. 

 

Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori 

d’Assaig per al Control de Qualitat de la Construcció, acreditat per organisme 

competent, que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. 

 

Amidament 

 

L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el 

Projecte. Si durant l’execució la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, 

l’amidament correspondrà als quilograms reals col·locats en obra. 

 

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar 

el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de 

sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

 

4.2.2. Formigó 

 

La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada en el Projecte, amb el 

format que recull la normativa vigent. 

 

Segons normativa vigent no s’admeten formigons estructurals en què el contingut 

mínim de ciment per metre cúbic sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa. 250 

Kg en formigons armats. 
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En el cas del formigó fabricat en central, el temps màxim entre la incorporació de 

l’aigua d’amassat al ciment i als granulats i la col·locació del formigó en obra no ha 

d’ésser superior a l'hora i mitja. 

 

En casos en què no sigui possible, o quan el temps sigui calorós, caldrà prendre 

mesures adequades per a augmentar el temps d’adormiment del formigó sense que 

minvi la seva qualitat; mesures acceptades prèviament per la Direcció Facultativa. El 

formigó fabricat en central, tant si pertany o no a la instal·lació de l’obra, no podrà 

emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament signat 

per una persona física. 

 

En cas d’utilitzar-se formigó no fabricat en central el fabricant (constructor) ha de 

presentar documents que especifiquin la dosificació emprada i ha de comptar amb 

l’aprovació de la Direcció Facultativa. El fabricant haurà de tenir en l’obra, un llibre de 

control a disposició de la Direcció Facultativa on hi constaran: les dosificacions 

nominals a emprar en l’obra; les incidències o correccions que s’hagin fet i la seva 

justificació; la relació de proveïdors de matèries primeres; la descripció dels equips 

emprats; la referència del document de calibrat de bàscula dosificadora de ciment; el 

registre del nombre d’amassades de cada lot; dates de formigonat; resultats dels 

assaigs realitzats, en el seu cas. 

 

Materials components del formigó 

 

El ciment emprat en la fabricació del formigó se li exigeix, complir amb el plec per a la 

recepció de ciments vigents. La normativa vigent estableix el tipus de ciment que 

poden emprar-se en funció del tipus de formigó. En la selecció del tipus de ciment a 

emprar en la fabricació del formigó s’ha de fer d’acord amb les següents factors: 

l’aplicació del formigó (en massa, armat), les condicions ambientals a què se sotmetrà 

la peça i les dimensions de la peça. 

 

Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons 

armats, tret del cas en què estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho 

autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en l’aigua, està limitat per la normativa 

vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 

tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
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Els granulats es denominen segons el format d/D, on d representa la mida mínima i D 

la mida màxima en mil·límetres. Les dimensions dels granulats han d’estar 

especificades en el Projecte i complir amb la normativa vigent. 

 

En el formigó armat es prohibeix la utilització d’additius que en la seva composició 

intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin ocasionar 

o afavorir la corrosió d’armadures. Es prohibeix el clorur càlcic. Per a poder emprar un 

additiu caldrà que la Direcció Facultativa l’accepti prèviament; que aquest se 

subministri correctament etiquetat i amb certificat de garantia del fabricant signat per 

persona física, tot segons normativa vigent. 

 

La utilització de les addicions, haurà d’estar autoritzada prèviament per la Direcció 

Facultativa i segons normativa vigent. 

 

Assaig 

 

Els controls del formigó emprat en l’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i 

normativa vigent. 

 

Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori 

d’Assaig per al Control de Qualitat de la Construcció, acreditat per organisme 

competent, que garanteixi la qualitat del fonament utilitzat i dels materials que el 

composen. 

 

Amidament 

 

L’amidament del formigó es realitzarà per metres cúbics (m3) previstos en el Projecte. 

Si durant l’execució la Direcció Facultativa ordena l’increment del formigó, l’amidament 

correspondrà als metres cúbics reals col·locats en obra. 

 

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar 

la posta a l'obra del formigó. 

 

4.2.3. Emmacats 
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L'emmacat és una capa d’àrid de gruix variable, formada per la compactació de graves 

o còdols. 

 

Amidament 

 

L’amidament de l’emmacat es realitzarà per metres cúbics (m3) col·locats i 

compactats. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament del 

material, la col·locació, estesa i piconatge, incloent-hi també la maquinària necessària. 

 

4.3. Tipus de fonaments 

 

La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, 

amidament, dosificació i materials especificats en el projecte. Els recobriments, 

ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 

 

Abans de formigonar, el Contractista i/o constructor comprovarà que les capes 

d'assentament del fonament estiguin perfectament anivellades i netes, procedint a 

continuació a l'execució dels fonaments, en el cas de pous i rases. 

 

4.3.1. Fonaments superficials 

 

4.3.1.1. Sabates Contínues 

 

Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que 

transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les 

sabates contínues està fixat en el Projecte. 

 

Amidament 

 

L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent 

en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma 

d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 

 

4.3.1.2. Sabates aïllades 
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Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que 

transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates 

aïllades està fixat en el Projecte. 

 

Amidament 

 

L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m3) executats. 

 

Incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, 

així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. 

 

4.3.1.3. Lloses 

 

Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir 

assentaments uniformes o que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat 

portant, executades amb formigó armat. En el Projecte s'indica, el dimensionat i l'armat 

de les lloses. 

 

Amidament 

 

S’amidarà per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de 

preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats, formació de junts, 

etc... 

 

4.3.2. Fonaments semi-profunds 

 

4.3.2.1 Sabates Contínues 

 

 

Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que 

transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les 

sabates contínues està fixat en el Projecte. 

 

Amidament 
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L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent 

en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma 

d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 

 

 

 

4.3.2.2. Sabates aïllades 

 

 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que 

transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates 

aïllades està fixat en el Projecte. 

 

Amidament 

 

L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m3) executats. 

 

Incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, 

així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. 

 

4.3.2.3. Lloses 

 

Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir 

assentaments uniformes o que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat 

portant, executades amb formigó armat. En el Projecte s'indica, el dimensionat i l'armat 

de les lloses. 

 

Amidament 

 

S’amidarà per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de 

preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats, formació de junts, 

etc... 

 

4.3.2.4. Contenció i murs pantalles 
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Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que 

transmeten esforços uniformement repartits al terreny, resistint l’empenta horitzontal 

de les terres. 

 

Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de 

rases profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè 

de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes 

laterals del terreny i càrregues verticals, alhora. 

 

Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al 

bon funcionament i accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos dels 

murs pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació es realitzarà per plafons 

amb mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, 

s'anirà reemplaçant el material extret per llots tixotròpics. 

 

A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de 

guiar la maquinària d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del 

formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per motllurar les juntes sobre els 

plafons. 

 

El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del 

plafó. 

 

El formigonat es realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, 

s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la 

biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions del Projecte i 

normativa vigent. 

 

Amidament 

 

L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent en el preu la 

part proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, 

formació de murs guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit 

autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin, segons 

criteri de la Direcció Facultativa, per a l‘execució dels treballs. 
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El formigó s’amidarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat en el projecte, incloent en 

el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 

neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de 

plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats en el 

Projecte. 

 

L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la 

seva posada a l'obra. 
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5. SUBSISTEMA ESTRUCTURA 

 

5.1. Elements Genèrics 

 

5.1.2. Escales i rampes 

 

 

Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i 

les rampes. 

 

Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà 

de graons. 

 

L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, 

en compliment de la normativa vigent. 

 

Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà 

d'un pla inclinat. Les rampes per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. 

 

En el Projecte s'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells 

elements que configuren les rampes i escales. 

 

Amidament 

 

Les escales i les rampes, a nivell estructural, s’amidaran per metres cúbics (m3) 

totalment acabats, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs 

necessaris per la seva construcció. 

 

5.1.3. Elements prefabricats 

 

Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, 

industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra solament es realitzarà el 

muntatge. 
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El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del 

fabricant i Direcció Facultativa i s’executarà per personal especialitzat. Es tindrà 

especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat 

dels junts entre peça i peça. 

 

Amidament 

 

Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., 

s’amidaran en metres cúbics (m3) de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en 

els preus d'ambdues partides tots els materials, operacions necessàries per a la 

posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, 

bastides, 

etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin 

integrats en la seva fabricació. El transport de fàbrica a peu d’obra també està inclòs 

en l’amidament. 

 

5.1.4. Junts de dilatació 

 

Es defineixen com a junts de dilatació els dispositius que enllacen discontinuïtats dels 

elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els 

moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions 

reològiques. 

 

El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el Projecte o el que indiqui la 

Direcció Facultativa. 

 

El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 

 

Amidament 

 

Els junts s’amidaran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els 

materials i treballs necessaris per a la seva col·locació. 

 

5.2. Tipus d’elements 

 

5.2.1. Formigó. 
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5.2.1.1. Estructures de formigó. Encofrats 

 

Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com les unions dels diferents elements, 

tindran una resistència i rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni 

deformacions excessives, les accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a 

conseqüència del procés de formigonat i especialment sota les pressions del formigó 

en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 

 

Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues d’abeurada. 

 

Els motlles i encofrats podran ser de fusta, metàl·lics o d'altre material que reuneixi 

condicions d'eficàcia similar, a judici de la Direcció facultativa i que admeti la normativa 

vigent. Es prohibeix l’ús de l’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el 

formigó. 

 

Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran abans del formigonat, per a evitar que 

absorbeixin l'aigua continguda en el formigó. 

 

Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del 

formigonat. Per a facilitar aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran 

obertures provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 

 

Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, 

s'adoptaran les oportunes mesures perquè els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per 

facilitar l'encofrat no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

 

Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments 

de formigó i no hauran d'impedir la posterior aplicació de revestiments, ni la posible 

construcció de junts de formigonat. L'ús d'aquests productes haurà d'ésser autoritzat 

prèviament per la Direcció Facultativa. 

 



Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Plec de Condicions 

Tècniques Particulars 

 

  44 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, els cindris, els puntals i 

les soles, hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa 

prevista del formigó a l’abocada, no es produeixin moviments locals de més de cinc 

mil·límetres (5 mm). 

 

Els junts entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del 

reg o de l'aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

 

El subministrador de puntals ha de justificar i garantir les característiques d’aquest, i 

establir les condicions d’ús. 

 

En la construcció d’encofrats s’ha d’evitar que es malmetin estructures ja construïdes. 

 

5.2.1.2. Material de Formigó 

 

Tots els formigons compliran la normativa vigent. Es desaconsella la utilització de 

formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la Direcció Facultativa ho 

autoritzi prèviament i el formigó compleixi amb les indicacions establertes en la 

normativa vigent. 

 

Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d’aigua 

d’amassada al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó en obra, no ha d’ésser 

superior a l'hora i mitja. El formigó fabricat en central no podrà emprar-se si no arriba 

acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una 

persona física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i 

han d’estar a disposició de la Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació 

final de control. 

 

A més de les Prescripcions de la normativa vigent es tindran en compte les següents: 

 

-La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi 

capacitat ni homogeneïtat. 

 

-No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i 

cinquanta centímetres (1.50 m) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 
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-Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a  

l'obra del formigó sense l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa. 

 

-No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 

característiques del formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran 

les prescripcions de la normativa vigent. No es col·locarà mai formigó sobre un terreny 

que estigui gelat. 

 

-El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també 

verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit en el 

formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la 

formació de cocons, cavitats d’aire o acumulacions d’àrids. El vibrat del formigó 

s'executarà d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent. 

 

-La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera 

que compleixin les prescripcions de la normativa vigent i procurant que el seu nombre 

sigui el menor possible. 

 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es 

cobrirà el junt amb sacs de xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents 

atmosfèrics. Abans de tornar a continuar els treballs es prendran les disposicions 

necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

 

-Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una 

xarpellera molla. Com a mínim, durant els set primers dies es mantindran les 

superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les 

amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides. 

 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) 

a la del formigó, a fi d'evitar producció de fissures per refredament brusc. També es 

podrán utilitzar procediments de curat especial, a base de pel·lícules superficials 

impermeables, prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 

 

-Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i 

sense que sigui necessari aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas 

executats sense l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa. Les operacions 
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precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte 

del Contractista i/o constructor. 

 

La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 

 

- Parament vist: sis mil·límetres. 

- Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 

 

Control dels components 

 

El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i 

segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i 

addicions. 

El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 

 

-Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un 

Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions 

Públiques. 

 

-Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut. 

Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de 

cumplir amb les prescripcions que assenyala la normativa vigent. 

 

Ciment 

El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una 

mostra de cada lot de ciment subministrat. 

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del 

fabricant, signat per una persona física. 

 

Aigua 

Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons 

armats, tret del cas en què estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho 

autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en l’aigua, està limitat per la normativa 

vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 

tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
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Granulats 

Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al 

subministrador una demostració documental del compliment de les exigències que 

estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels 

granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un 

laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la 

normativa vigent. 

 

Additius i addicions 

En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per 

la Direcció Facultativa, la qual pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia dels 

mateixos o assaigs en laboratori oficial o oficialment acreditat. 

 

Control de qualitat 

 

El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, 

resistència i durabilitat. 

 

Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha 

esmentat, amb un full de subministrament, correctament complimentat, segons 

normativa vigent, i signat per una persona física. No es permet emprar un formigó que 

no tingui full de subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a formar 

part de la 

documentació final de control de l’obra. 

 

Consistència. 

Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 

83313:90. 

 

Resistència. 

Els assaigs de resistència estan definits en la normativa vigent. 

Cal distingir les següents modalitats de control: 

-Modalitat 1 Control de nivell reduït. 

-Modalitat 2 Control al 100 per 100. 

-Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en 

massa, formigó armat i formigó pretensat. 
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En el Projecte s’especificarà la modalitat de control. 

 

L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot 

elements de tipologia estructural diferent. 

 

En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als 

tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen 

elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i 

elements massissos. 

 

En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar 

cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix 

subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la 

mateixa dosificació nominal. 

 

La toma de mostres es realitzarà a l'atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a 

control. El Projecte determinarà el nombre d’amassades per lot, segons la normativa 

vigent. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una 

determinació per planta. 

 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en 

condicions anàlogues. 

 

Presa de decisions derivades del control de resistència  

Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada en el Projecte, és 

necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica 

de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la 

deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 

 

Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les 

especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la 

seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota 

control i instruccions de la Direcció Facultativa. 
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Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, 

podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una 

sobrecarrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa 

produïda, que haurà de ser admissible. 

 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les 

resistències especificades l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de 

provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de 

l'especificada, la Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb reserves, previ l'assaig de 

càrrega corresponent. 

 

La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. 

Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, 

prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la Direcció Facultativa i prenent les 

mesures de seguretat necessàries. 

 

La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l'enderroc o 

reforç, una limitació de les càrregues d’ús.  

 

Durabilitat. 

 

El control de durabilitat el regula la normativa vigent, i es basa en: 

 

-Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les 

limitacions de la relació aigua ciment i el contingut de ciment especificat, amb la 

finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una 

central, el fabricant ha d'aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació signada 

per persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 

 

-Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en 

obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no 

marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la normativa 

vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. La Instrucció 

eximeix de realizar aquest control, en determinades condicions. 

 

Amidament 
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Els formigons s’amidaran metres cúbics (m3), d'acord amb les especificacions del 

Projecte. 

 

Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en 

els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la 

seva execució pel Director d’Obra, instruccions per escrit, en les quals consti de 

manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 

 

Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, 

prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions 

que no ho estan. 

 

El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció 

Facultativa estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments 

especials, segons criteri de la Direcció Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 

 

El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. 

 

L’amidament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. 

 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra 

necessària per a la seva col·locació, així com les operacions i materials necessaris. 

S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus 

d'accessoris de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la 

Direcció Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 

 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 

operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les 

armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col·locat. 

 

Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions 

necessàries, a judici de la Direcció Facultativa, per l'execució del formigonat, es 

consideraran incloses en els preus dels formigons. 

 

5.2.1.3. Armadures 
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Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es 

disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb 

l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocada i la 

compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 

 

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb 

cèrcols o estreps a la zona del colze. Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes 

barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques 

mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents 

d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 

 

Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre 

procediment adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de 

soldadura. 

 

S'haurà d'acomplir la Instrucció normativa vigent en tot el que fa referència a les 

armadures (resistència, límit elàstic, etc...). 

 

Amidament 

 

L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el 

Projecte. Si durant l’execució la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, 

l’amidament correspondrà als quilograms reals col·locats en obra. 

 

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar 

el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de 

sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

 

5.2.2. Fàbrica 

 

5.2.2.1 Estructura d’obra 

 

Es defineix com a estructura d’obra el conjunt d’elements constructius que 

constitueixen la part resistent i de suport d’una construcció, executada amb peces 
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industrialitzes, amb capacitats portants reconegudes pel fabricant, i segons el tipus de 

material emprat, regulades per normativa vigent. 

 

5.2.2.2. Estructura d’obra de fàbrica de blocs de m orter de ciment 

 

L’estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment està formada per peces de 

mesures modulades, definides en el Projecte, segons els requeriments mecànics, 

establerts en el mateix. 

 

La Direcció Facultativa pot ordenar la realització d’assaigs de control o la credencial de 

les característiques del bloc de ciment, per organismes competents. La Direcció 

facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a les previsions del projecte o 

presenta anomalies. 

 

Els murs de tancament aniran arriostrats amb altres murs i/o pilastres. 

Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la 

col·locació de forjats, murs de riostament o altres elements estructurals rígids, 

s’adoptaran les mesures necessàries per tal d’evitar la bolcada degut a l’acció del vent 

o altres accions externes. 

 

Els murs de tancament de bloc de morter de ciment, aniran protegits exteriorment amb 

un material que garanteixi la seva impermeabilitat, a no ser que el fabricant dels blocs 

garanteixi mitjançant assaigs reconeguts per organismes competents, la 

impermeabilització del bloc. 

 

En cas d’emprar armadures i formigó, per omplir els blocs, se seguiran les 

prescripcions ja indicades anteriorment per aquests materials. 

 

En el Projecte estarà especificat les dimensions de les peces de bloc de morter de 

ciment, la formació de lligades, l’armat del mur, tipus i dosificació formigó, etc..; tenint 

en compte la modulació de les peces emprades. 
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SISTEMA ENVOLVENT 
 

6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT – FAÇANES 

 

6.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 

 

Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó, 

blocs de morter de ciment, blocs de morter d'argila expandida; lligades amb morter. 

 

6.1.1. Morters 

 

Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i 

dosificada. 

 

Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 

 

Les condicions generals dels morters seran: 

- Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 

- Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 

- Compacitat i docilitat. 

- Impermeabilitat a l'aigua. 

- Inalterabilitat als agents agressius generals. 

 

6.1.2. Classes: 

 

De ciment: 

Dosificació. M-50 1vol. c.p./6 vol.sorra 

M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra 

M-100 1vol. c.p./4 vol. Sorra 

M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra 

M-200 1vol. c.p./2 vol. sorra 

 

Resistència mitja; 

M-50 50 Kg/cm2 

M-75 75 Kg/cm2 

M-100 100 Kg/cm2 
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M-150 150 Kg/cm2 

M-200 200 Kg/cm2 

 

Camp d'aplicació: 

M-50:Fàbriques lleugerament carregades 

M-75:Fàbriques poc carregades 

M-100: Fàbriques amb càrrega normal 

M-150: Fàbriques molt carregades 

M-200: Fàbriques especials 

 

6.1.3. Obres de fabriques 

 

Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental 

el bloc paralel·lepipèdic de ceràmica, morter de ciment, morter d’argila expandida, 

lligat amb morter. 

 

Els maons que cal emprar, com totxo, maó calat, maó foradat, totxo buit, totxana, 

manual o especials, compliran amb el que s'estableix, pel que fa referència a 

dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents. 

Els maons, abans de col·locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es 

col·locaran sempre a refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins 

aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en 

degollades (junts verticals) com en cordells (junts horitzontals), el gruix que indiqui la 

Direcció Facultativa. 

 

Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o segons 

instruccions de la Direcció Facultativa. 

 

Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los 

simultàniament entre ells. 

 

Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en 

diagonal, per preveure una bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es 

regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i morter vell. 
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Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com 

envà de maó de quart, que no compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu 

gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres, 5 cm.) o paret de mitja rajola (de deu 

centímetres, 10 cm). 

 

Els envans s'aplomaran perfectament, amb les filades ben alineades. S'emprarà pasta 

de guix per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 

 

En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui 

guerxament en la fàbrica, degut a l'augment del seu volum. 

 

Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre 

per caixes. 

 

En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran 

fleixos, amb una separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per 

l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 

 

Els murs de blocs de morter de ciment són fàbriques de bloc buit de morter de ciment 

o morter cel·lular. Les condicions generals dels treballs amb aquestes fàbriques són 

iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 

 

Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó 

armat, a fi de formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murs de 

contenció. 

 

Els murs de blocs de morter d’argila expandida seguiran les prescripcions ja indicades 

per aquest material en el present Plec. 
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7. SUBSISTEMA SOTA RASANT – MURS / SOLERES 

 

7.1. Material de Formigó 

 

Tots els formigons compliran la NORMATIVA VIGENT. Aquesta desaconsella la 

utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la Direcció 

Facultativa ho autoritzi prèviament i el formigó compleixi amb les indicacions 

establertes en la NORMATIVA VIGENT. 

 

Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d’aigua 

d’amassada al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó en obra, no ha d’ésser 

superior a la hora i mitja. El formigó fabricat en central no podrà emprar-se si no arriba 

acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una 

persona física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i 

han d’estar a disposició de la Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació 

final de control. 

 

A més de les Prescripcions de NORMATIVA VIGENT es tindran en compte les 

següents: 

 

La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi 

capacitat ni homogeneïtat. 

 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i 

cinquanta centímetres (1.50 m) ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

 

Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del 

formigó sense l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa. 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 

característiques del formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran 

les prescripcions de la NORMATIVA VIGENT. No es col·locarà mai formigó sobre un 

terreny que estigui gelat. 

 

El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també 

verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit en el 

formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la 
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formació de cocons, cavitats d’aire o acumulacions d’àrids. El vibrat del formigó 

s'executarà d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent. 

 

La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera 

que compleixin les prescripcions i procurant que el seu nombre sigui el menor 

possible. 

 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es 

cobrirà el junt amb sacs de xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents 

atmosfèrics. Abans de tornar a continuar els treballs es prendran les disposicions 

necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

 

Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una 

xarpellera molla. Com a mínim, durant els set primers dies es mantindran les 

superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les 

amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides. 

 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) 

a la del formigó, a fi d'evitar producció de fissures per refredament brusc. També es 

podrán utilitzar procediments de curat especial, a base de pel·lícules superficials 

impermeables, prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 

 

Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i 

sense que sigui necessari aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas 

executats sense l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa. Les operacions 

precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte 

del Contractista i/o constructor. 

 

La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 

- Parament vist: sis mil·límetres. 

- Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 

 

Control dels components 
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El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i 

segons la NORMATIVA VIGENT; s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als 

additius i addicions. 

 

El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 

 

Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un 

Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions 

Públiques. 

 

Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut. 

 

Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de 

cumplir amb les prescripcions que assenyala la normativa vigent. 

 

Ciment 

 

El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una 

mostra de cada lot de ciment subministrat. 

 

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del 

fabricant, signat per una persona física. 

 

Aigua 

 

Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons 

armats, tret del cas en què estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho 

autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en l’aigua, està limitat per la normativa 

vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 

tinguin armadures per a reduir la fissuració. 

 

Granulats 

 

Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al 

subministrador una demostració documental del compliment de les exigències que 

estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels 
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granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un 

laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la 

NORMATIVA VIGENT. 

 

Additius i addicions 

 

En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per 

la Direcció Facultativa, la qual pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia dels 

mateixos o assaigs en laboratori oficial o oficialment acreditat. 

 

Control de qualitat 

 

El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, 

resistència i durabilitat. 

 

Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha 

esmentat, amb un full de subministrament, correctament complimentat, segons 

NORMATIVA VIGENT, i signat per una persona física.  

 

No es permet emprar un formigó que no tingui full de subministrament. Aquests fulls 

s’han d’arxivar i conservar per a formar part de la documentació final de control de 

l’obra. 

 

Consistència. 

 

Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 

83313:90. 

 

Resistència. 

 

Els assaigs de resistència estan definits en la NORMATIVA VIGENT. 

 

Cal distingir les següents modalitats de control: 

-Modalitat 1 Control de nivell reduït. 

-Modalitat 2 Control al 100 per 100. 
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-Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en 

massa, formigó armat i formigó pretensat. 

 

En el Projecte s’especificarà la modalitat de control. 

 

L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot 

elements de tipologia estructural diferent. 

 

En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als 

tres tipus d’elements estructurals que diferencia la  

 

Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen 

únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. 

 

En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar 

cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix 

subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la 

mateixa dosificació nominal. 

 

La toma de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a 

control. El Projecte determinarà el nombre d’amassades per lot, segons la 

NORMATIVA VIGENT. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys 

una determinació per planta. 

 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en 

condicions anàlogues. 

 

Presa de decisions derivades del control de resistència 

 

Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada en el Projecte, és 

necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica 

de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la 

deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 

 

Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les 

especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la 
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seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota 

control i instruccions de la Direcció Facultativa. 

 

Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, 

podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una 

sobrecarrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa 

produïda, que haurà de ser admissible. 

 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les 

resistències especificades l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de 

provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de 

l'especificada, la Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb reserves, previ l'assaig de 

càrrega corresponent. 

 

La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. 

 

Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, 

prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la Direcció Facultativa i prenent les 

mesures de seguretat necessàries. 

 

La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l’enderroc o 

reforç , una limitació de les càrregues d’ús. 

 

Durabilitat. 

 

El control de durabilitat el regula la NORMATIVA VIGENT, i es basa en: 

Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les 

limitacions de la relació aigua ciment i el contingut de ciment especificat, amb la 

finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una 

central, el fabricant ha d’aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació signada 

per persona 

física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 

Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en 

obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no 

marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la NORMATIVA 

VIGENT. 
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Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. La Instrucció eximeix de 

realitzar aquest control, en determinades condicions. 

 

Amidament 

 

Els formigons s’amidaran metres cúbics (m3), d'acord amb les especificacions del 

Projecte. 

 

Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en 

els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la 

seva execució pel Director d’Obra, instruccions per escrit, en les quals consti de 

manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 

 

Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, 

prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions 

que no ho estan. 

 

El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció 

Facultativa estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments 

especials, segons criteri de la Direcció Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 

 

El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. 

 

L’amidament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra 

necessària per a la seva col·locació, així com les operacions i materials necessaris. 

S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus 

d'accessoris de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la 

Direcció Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 

 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 

operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les 

armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col·locat. 
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Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions 

necessàries, a judici de la Direcció Facultativa, per l'execució del formigonat, es 

consideraran incloses en els preus dels formigons. 

 

7.2. Armadures 

 

Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es 

disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb 

l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocada i la 

compactació del 

formigó i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 

 

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb 

cèrcols o estreps a la zona del colze. 

 

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la 

utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran 

utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura 

principal i l'altre pels estreps. 

 

Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre 

procediment adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de 

soldadura. 

 

S'haurà d'acomplir la Instrucció NORMATIVA VIGENT-98 en tot el que fa referència a 

les armadures (resistència, límit elàstic, etc...). 

 

Amidament 

 

L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el 

Projecte. Si durant l’execució la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, 

l’amidament correspondrà als quilograms reals col·locats en obra. 

 

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar 

el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de 

sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
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Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea Plec de Condicions 

Tècniques Particulars 

 

  65 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR I ACABATS 
 

8. SUBSISTEMA HORITZONTAL – PAVIMENT 

 

8.1. Definició 

 

Revestiment d’acabat d’un sòl al qual confereix qualitats específiques. 

S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el 

terreny o sub-bases granulars, podent ser d'un gruix variable en funció de l'ús a què es 

destinin i que de tant en tant s'armaran. Quan les soleres tinguin una superfície 

superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran junts de dilatació amb 

materials elàstics o bé amb talls de disc i la disposició que indiqui la Direcció 

Facultativa. 

 

Execució 

 

Els paviments enrajolats, com terratzos, ceràmics, enllosats de pedra natural o 

artificial, etc., es realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se 

els talls i distribució de peces que indiqui la Direcció Facultativa. Un cop executats, 

s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 

 

Els paviments de terratzos, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar 

desperfectes, malgrat que a les zones on s'hagin col·locat, encara calgui treballar. 

 

Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar 

un espai de cinc a deu mil·límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 

 

Amidament 

 

L’amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats 

(m2) totals executats. 

 

En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per 

deixar-les totalment acabades, d'acord amb les especificacions previstes en el 

Projecte i les instruccions de la Direcció Facultativa, incloent en el preu la part 
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proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, 

junts i entornpeus. 

 

En els paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceràmica, etc., inclouran en el preu 

tots els treballs necessaris de col·locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, 

neteja, part proporcional d'entornpeu, totalment acabat. 

 

En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats, 

així com els treballs de desbastar, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat. 

 

En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i 

operacions que calguin per complir la normativa vigent, malgrat que no es trobi 

recollida exactament en el Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en el preu la 

part proporcional de materials d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per 

al correcte acabament. 
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SISTEMA SUBMINISTRAMENTS 
 

9. SUBSISTEMA AIGUA 

 

9.1. Fontaneria 

 

La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de 

proveïment, arriba fins als punts de consum. En el Projecte s'especificaran: esquema 

de la xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc..., i 

segons instruccions de la Direcció Facultativa. 

 

Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben 

calibrats amb generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o 

peces especials. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més 

grans de cinc mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més de dos (2 mm) de gruix. En els 

diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5 %) en menys i del 

quatre per cent (4 %) en més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per 

cent (10 %).  

 

Aixetes 

 

S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en què l'obturació 

s'executa gradualment i no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament 

brusc. 

 

S'ajustarà la col·locació de comptadors a les normes que dicti la Companyia 

Subministradora. 

 

- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 

 

La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilè reticular, a 

les aixetes de cada servei es farà mitjançant ràcor de llautó per evitar els efectes de 

les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar directament. 

 

Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les 

brides estaran perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi 
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assenta quedi en les condicions d'alineació requerides, no tolerant-se l'ús de 

suplements en els braçals; les femelles hauran d'estar convenientment cargolades. 

 

- Proves: 

 

Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de 

quinze atmosferes (15 at.) produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts 

i la pressió restarà invariable durant aquest temps. Si és necessària la instal·lació 

d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-

l'hi rigidesa o de polipropilè en el cas que la resta de la instal·lació sigui d’aquest 

material.  

 

Els comptadors hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, 

reparació o substitució. 

 

- Instal·lacions amb elevació d'aigua: 

 

Quan l'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de 

subministrament més enlairats de l'edifici per permetre l'engegada d'escalfadors 

instantanis que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna 

d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. 

S'empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per 

elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un 

d'ells amb una moto-bomba.  

 

Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i 

de bona qualitat, i s'instal·laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin 

correctament. 

 

Amidament 

 

La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida 

alçada (P.A.) incloent en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de 

les tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de 

comptadors es valorarà com unitat instal·lada amb tots els accessoris. Les 

conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatge independentment 
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del diàmetre, diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la 

part proporcional de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges 

peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal·lació, d'acord amb les 

normes de la companyia subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 

 

Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements 

completament instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 

 

En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha 

diferència entre els amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres 

quadrats (m2) executats. 

 

9.2. Aparells sanitaris i aixetes 

 

Tots els aparells sanitaris que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat. 

Model, material i color segons indica el Projecte. Estaran Proveïts d'equips de 

subjecció o suport i accessoris necessaris per al correcte funcionament. 

 

Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 

 

També es podrà fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que 

serveixi per diferents aparells. 

 

Les aixetes seran de primera qualitat. Model, material i color segons s'indica en el 

Projecte. Aniran Proveïdes de barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos indicats 

en el Projecte. 

 

Amidament 

 

Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (ut) completa instal·lada, incloent-se en 

el preu de la unitat tots els accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que 

requereixi la seva instal·lació, a fi de que funcioni correctament. 

 

9.3. Dipòsits d'aigua 

 

En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. 
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Encara que el nivell d'aigua hagi d'estar en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit será 

tancat i es garantirà l'estanquitat de les seves peces. 

 

El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora 

superior del sobreeixidor. 

 

El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que 

l'extrem inferior d'aquesta conducció vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora 

superior de l'element que recull l'aigua. 

 

La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts 

de la dotació diària de l'aforament. 

 

Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre 

l'alçada del fons del dipòsit i l'aixeta més alta sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió 

disponible en el ramal no excedeix de 5 m. del nivell d'aigua del dipòsit, s'instal·larà un 

sistema de sobreelevació. 

 

10. SUBSISTEMA ELECTRICITAT 

 

10.1. Electricitat 

 

En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les 

instal·lacions de baixa tensió a l'edifici. 

 

L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que 

estableixin el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 

Complementàries, així com la resta de normativa i normes de la Companyia 

subministradora d'Energia Elèctrica. 

 

Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni 

la conformitat a l'execució de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits 

necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
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S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els 

documents del Projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir 

les Normes NTE, UNE, DIN. 

 

L'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els 

materials no específicament detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i 

que han de fer-se servir en la instal·lació. 

 

La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia 

de la Generalitat i d'altres organismes oficials seran efectuats per l'industrial 

adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció Facultativa. 

 

L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció Facultativa de tots els 

tràmits que s'hagin d'efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per 

no alterar els programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs 

i tractar el tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins 

arribar a que accepti la instal·lació i connexió de la presa. 

 

El contractista i/o constructor haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que 

es derivin de la consecució de les anomenades llicències i legalitzacions. 

 

Amidament 

 

La presa d'alta i mitja tensió s’amidarà per unitat (ut) de presa aèria o enterrada, 

totalment realitzada incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris 

per l'acabament i posada en servei, inclòs torres o pals complets, aïllants, 

excavacions, apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, tramitacions de 

llicències i autoritzacions. 

 

La presa de baixa tensió s’amidarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, 

amb les mateixes característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment 

esmentades. 

 

La instal·lació de l'estació transformadora s’amidarà per unitat (ut) d'instal·lació, inclòs 

obra civil i aparellatge intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord 

amb la normativa de la Companyia subministradora. 
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La centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament 

instal·lada, inclosos quadres de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots 

els treballs i materials necessaris pel total i complet acabament i posada en servei. 

 

La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat 

d'instal·lació en habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o 

de presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, 

les derivacions individuals, així com els ajuts d'altres oficis pel complet acabament i 

posada en servei. 

 

L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcament, serveis 

annexes, etc s’amidaran per unitat d'instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la 

calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la 

realització en cada habitatge de més circuits, els amidaments es realitzaran per unitat 

d'instal·lació en local o habitatge, totalment acabada. 

 

El circuit de posada a terra de protecció s’amidarà per unitat completa d'instal·lació, 

incloent en el preu tots els ajuts necessaris pel total acabament. 
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SISTEMA EVACUACIÓ 
 

11. SUBSISTEMA LÍQUIDS – AIGÜES 

 

11.1. Xarxes de sanejament 

 

Sistema d’evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuar-los. Les 

xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 

 

11.1.1. Xarxes de sanejament vertical 

 

La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents 

elements: 

 

-Xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 

- Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 

- Xarxa de canonades de ventilació 

 

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació 

normal per gravetat. Serà estanca i no presentarà exsudacions ni estarà exposada a 

obstruccions.  

 

La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a 

absorber les dilatacions normals del material. 

 

La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents 

elements: 

- Per fosa: tres metres en baixants 

- Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 

- Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams – horitzontals 

- Per plàstics (PVC, polipropilè, fibra reforçada de vidre): un metre i mig en 

baixants i un metre i vint centímetres en trams horitzontals. 

- Per zenc: dos metres. 

 

Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. 

Les canonades seran totes de marca reconegudes i sancionades per la pràctica. 
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11.1.1.1 Sifons 

 

Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. 

 

 

Hauran de col·locar-se el més pròxim possible del desguàs de l'aparell. 

 

11.1.1.2. Caixes sifòniques. 

 

S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. 

Tindran un diàmetre mínim de cent mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent 

cinquanta mil·límetres (150 mm.) amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta 

mil·límetres (50 a 70 mm.) 

 

11.1.1.3. Desguàs d'aparells 

 

Es realitzarà amb tubs de polipropilè, PVC, polièster reforçat, o polietilè a pressió, que 

puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.). 

 

11.1.1.4. Ventilació de la xarxa de sanejament 

 

Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels 

aparells. 

 

La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; 

secundària, amb canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els 

desguassos dels aparells. 

 

Amidament 

 

S’amidarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, 

incloent en el preu la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, 

registres, peces especials, sifons o caixes sifòniques, desguassos dels aparells 

indicats en els plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres oficis per a 
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la definitiva col·locació i posada en servei de la instal·lació complint tot això la 

normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades per la Direcció Facultativa. 

 

11.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal 

 

Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses 

o sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o al sistema de 

depuració previst en el Projecte. Els materials a emprar en les canonades, que es 

troben definits en el Projecte, podran ser de formigó vibroprensat, gres, fossa, 

polipropilè, polièster reforçat, polietilè a pressió o clorur de polivinil (PVC), havent de 

ser totes de marques reconegudes 

i sancionades per la pràctica. 

 

Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades 

en el Projecte o segons instruccions de la Direcció Facultativa. En cas que no figuri en 

els plànols el corresponent perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres 

de fondària (1,20 m.) con a mínim, que podrà disminuir-se si la canonada es troba sota 

la solera d'un pis. 

 

Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una 

solera de deu centímetres (10 cm.) de formigó HA-175, amb el pendent adequat, a fi 

de construir un llit rígid. 

 

Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol 

canvi de direcció, reducció o empalmament s'efectuarà amb peces especials o 

mitjançant pericons, segons el tipus de canonada de que es tracti. 

 

Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals 

de manera que no se sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren 

protegits contra la corrosió. En les canonades de foneria, els ganxos no es 

distanciaran més d'un metre i mig; en les de plàstic, aquesta distància no superarà els 

setanta-cinc centímetres. 

(1,50 m. i 0,75 m.) 

 

Amidament 
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La xarxa horitzontal de sanejament s’amidarà en metres lineals (ml) de canonada 

col·locada, inclosa la part proporcional d'excavació, solera de suport, rebliment, Junts, 

ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, 

de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la 

normativa vigent. 

 

11.1.3. Sistemes de depuració 

 

Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva 

missió serà que l'aigua residual surti més clarificada, sense matèries grosses que 

danyin el sistema d'absorció posterior, sense poder de contaminació. 

 

Cal diferenciar els següents sistemes de depuració: fosses sèptiques, filtres biològics i 

tancs de depuració. 

 

Aquests sistemes poden ser prefabricats (filtres biològics), o construïts “in situ”, 

mitjançant obra del ram de paleta. 

 

Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials als diferents sistemes de depuració. Si és 

de diversos compartiments, les aigües pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea 

d'absorció. En tots els sistemes es disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de 

disposar de ventilació adequada per a impedir la concentració de gasos. 

 

Amidament 

 

S’amidarà per unitats (ut) segons previsions del Projecte i instruccions de la Direcció 

Facultativa. Incloent-se en el preu d'abonament totes les operacions necessàries per la 

seva posada a l'obra, inclòs el subministrament, la connexió a la xarxa de sanejament 

de l'edifici, així com l'excavació i rebliment per l’ allotjament del sistema de depuració 

(fossa, 

filtres, tancs) 

 

11.1.4. Elevació d'aigües brutes 

 

Comprèn aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col·lector general 

està més alt que el final de la xarxa de sanejament de l'edifici. 
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Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar 

l'altra. 

 

Amidament 

 

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal·lat totalment acabat, posat en 

funcionament i fetes les proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i 

instal·lacions necessàries per a deixar la instal·lació d'acord amb les previsions del 

Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 
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SISTEMA SEGURETAT 
 

12. SUBSISTEMA CONTRAINCENDIS 

 

12.1. Contra el foc 

 

La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en 

la normativa vigent, en funció del tipus d'edificació en dos camps específics: 

 

- Suprimir les possibles causes que puguin produir un incendi. 

- Evitar la propagació. 

 

Es complirà en tot moment els requeriments de la normativa vigent. 

 

Les mesures seran de: 

Protecció d'incendis dels elements constructius. 

Instal·lacions de protecció d’incendis. 

 

12.2. Protecció d'incendis 

 

Els processos d'ignifugació o revestiments protectors del foc d'estructures o 

d'altreselements d'obra, venen especificats en el Projecte i s'executaran d'acord amb 

lesindicacions de la Direcció Facultativa. 

 

Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i d'assaigs, atorgats 

per entitats competents, havent-los de presentar el contractista i/o constructor a la 

Direcció Facultativa, per a l’aprovació, abans de la seva col·locació a l'obra. 

 

Amidament 

 

L’amidament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o 

revestiment, incloent-se en el preu tots els treballs auxiliars necessaris. 

 

12.3. Instal·lacions de protecció d'incendis 
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Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal·lacions i equips de protecció d'incendis de 

l'edifici i  que es defineixen en el Projecte, complint la normativa vigent. 

 

Classes d'instal·lacions: 

 

A. - Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 

Equips de control i senyalització 

Detectors 

Fonts de subministrament d’aigua 

Elements d'unió entre els anteriors 

B. - Instal·lació d'extinció, compostes per: 

Instal·lació de boques d'incendi 

Instal·lació d'hidrants 

Instal·lació de columna seca 

Instal·lació d'extintors mòbils 

Instal·lació de sistemes fixes d'instal·lació. 

C. - Instal·lacions d'alarma, compostes per: 

Instal·lació de polsadors d'alarma 

Instal·lació d'alerta 

Instal·lació de megafonia 

D. - Instal·lacions d'emergència, compostes per: 

Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 

Instal·lació de ventilació de vestíbuls d'independència 

 

Amidament 

 

Cadascun dels tipus d'instal·lació definits en aquest capítol s’amidarà per unitat (ut) 

completa d'instal·lació definida en el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram 

de paleta o altres industrials necessaris per la completa posta en servei de la 

instal·lació, segons Projecte i Normativa vigent. 
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CARACTERÍSTIQUES DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA 
GESPA ARTIFICIAL I DE LA INSTAL·LACIÓ DEL REG 

  

13.   ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS DEL PAVIMENT 

 

S'haurà d'aportar fitxa tècnica (o informes de laboratori) del material que es va a 

instal·lar on es reflecteixin com a mínim les propietats següents: 

 

a) Composició del fil i identificació per calorimetria (DSC). 

b) Pes de la moqueta per unitat d'àrea. 

c) Pes del fil per unitat d'àrea. 

d) Longitud del plomall sobre el geotèxtil o “backing”. 

e) Nombre de puntades per unitat d'àrea. 

f) Resistència a l’arrencada del plomall. 

g) Resistència a l'envelliment (UV). 

h) Descripció del mètode de marcat de les línies del camp. 

i) Sistema de muntatge i unió: encolat, cosit, etc. 

Es requereix una resistència de les juntes major o igual de 15 N/mm. 

Mètode d'assaig segons norma EN 12228. 

j) Capa elàstica: identificació del material, gruix i pes per unitat d'àrea. 

k) Granulometria de la sorra de farcit i percentatge de contingut de SiO2 i CaO. 

Es requereix que els cantells dels granets de sorra siguin arrodonits i que el 

contingut de SiO2 sigui major o igual al 96%. 

l) Tipus i granulometria del material elàstic de farcit. 

Es requereix un percentatge dels fins (Ø < 0.5 mm) inferior al 5%. 

A més, se sol·licitarà el certificat dels assaigs d’un laboratori acreditat que 

garanteixi les següents característiques dels materials: 

m) Toxicitat lixiviats: bioassaig de luminescència de tot el sistema format per la 

capa elàstica (si l'haguera), la moqueta i els materials de farcit. 

Es requereix un EC 50 inferior o igual a 3000 mg/litre. 

n) Resistència al desgast: Mètode d'assaig segons pren 15306 (mètode 

LISPORT). 

 

Es requereix que el paviment: capa elàstica (si l'haguera), moqueta i materials de 

farcit, compleixi abans i després de l'assaig de desgast (5000 cicles): 
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- Reducció de força màxima (absorció d'impactes): valor requerit entre 55 i 70%. 

Mètode d'assaig segons norma UNE 41958 IN o EN 14808. 

 

- Deformació VERTICAL estàndard: valor requerit menor de 9 mm. 

Mètode d'assaig segons norma UNE 41958 IN o EN 14809. 

 

- Bot vertical de la pilota: valor requerit entre 0,6 i 1 m. 

Mètode d'assaig segons norma UNE 41958 IN o EN 12235. 

 

- Resistència al gir: valor requerit entre 25 i 50 Nm. 

Mètode d'assaig segons norma prEN 15301. 

 

14.   VERIFICACIONS PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ DEL P AVIMENT 

 

14.1 VERIFICACIÓ DE LA CAPACITAT PORTANT I L’HOMOGE NEÏTAT DEL 
TERRENY 
 

La direcció facultativa justificarà la idoneïtat de les característiques geològiques i 

geotècniques del terreny portant, garantint mitjançant els estudis i assajos necessaris 

que la sevacomposició, permeabilitat, homogeneïtat i capacitat portant són les 

adequades per a construirhi al damunt el paviment que s’ha projectat. 

 

14.2 DRENATGE 
 

Els requisits de drenatge es deixen a criteri del tècnic redactor del projecte i de la 

dirección facultativa de l'obra, tenint en compte la pluviometria de l’emplaçament. 

 

En el cas que s'indiquen requisits, hauran d'expressar-se en unitats de columna 

d'aigua. Per exemple 150 mm/hora. Mètode d'assaig segons norma EN 12616. 

 

14.3 VERIFICACIÓ DE LA PLANIMETRIA I PENDENTS DE LA  BASE DE SUPORT 
 

La superfície suport sobre la qual s'instal·la l'herba artificial (capa asfàltica, graves 

compactades, o d'un altre tipus especificada en el projecte) haurà de tenir: 
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a) Pendents menors de l'1%. 

b) Planimetria: buit màxim de 10 mm mesurat amb un regle de 3 m. 

La direcció facultativa de l'obra facilitarà al laboratori que realitzarà la verificació 

final un informe topogràfic de la base sobre la qual s’ha pavimentat 

 

14.4 VERIFICACIÓ DE LES PROPIETATS DELS MATERIALS 
 

La direcció d'obra seleccionarà i enviarà al laboratori una mostra dels següents 

materials per a verificar que es corresponen amb la fitxa tècnica del producte que s’ha 

definit com a component del paviment contractat. Les mostres han de tenir com a 

mínim les quantitats següents: _ Sorra de farcit: 1 Kg. 

 

• Cautxú o un altre material elàstic de farcit: 0,5 Kg. 

• Moqueta de gespa artificial: 1 x 1 m. 

 

La desviació dels valors obtinguts en els assajos de laboratori de les mostres respecte 

al que s’indica a la fitxa tècnica del producte no ha de superar els següents 

percentatges: 

Propietat Norma Desviació (%) 

a) Pes de la moqueta per unitat d'àrea (UNE 40.293)10 

b) Pes de fil per unitat d'àrea (UNE 40.243)10 

c) Longitud del fil sobre el geotèxtil o “backing” (UNE 40.257) 5 

d) Nombre de puntades per unitat d'àrea (UNE 40.258)10 

e) Granulometria de la sorra (EN 933) 10 

f) Granulometria del material elàstic de farcit (EN 933) 10 

 

A més el laboratori verificarà que: 

g) La sorra de farcit és de cantells arrodonits. 

h) El percentatge dels fins del material elàstic del farcit (Ø <0,5 mm) és inferior 

al 5%. 

 

Si el material de farcit conté material reciclat, es verificarà que es compleix el següent: 

i) El pes de partícules de metall és inferior al 0,01%. 

j) El pes de restes tèxtils és inferior a l’1%. 
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15.   ESPECIFICACIONS QUE HA DE COMPLIR EL CAMP UNA  VEGADA 

INSTAL·LAT 

 

15.1 RESISTÈNCIA DE LES JUNTES 
 

Durant la instal·lació de la moqueta, l'empresa muntadora haurà de tallar o preparar 

una mostra de la junta amb que uneix les diferents peces, que com a mínim tindrà una 

amplada de 800 mm i la llargada d’una junta més 300 mm a cada costat, d’acord amb 

el següent dibuix: 

 

 

La direcció d'obra hi haurà de remetre la mostra al laboratori. 

 

Es requereix que la resistència de la junta sigui major o igual de 15 N/mm. Mètode 

d'assaig segons norma EN 12228. 

 

15.2 PLANIMETRIA I PENDENTS 
 

La planimetria del camp es considera adequada si un cop finalitzada la instal·lació no 

hi ha irregularitats en forma de bonys o sots que sobresurtin o s’endinsin més de 10 

mm del nivell mesurat amb un regle de 3 m. 
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També es requereix una avaluació final dels pendents del camp, realitzada per mitjà 

d'un nivel topogràfic. Es considerarà adequat si el pendent màxim no supera l'1%. 

 

15.3 VERIFICACIÓ DE LES PROPIETATS ESPORTIVES 
 

Una vegada finalitzada la instal·lació, un laboratori d’assaigs qualificat haurà de 

realitzar el control de qualitat per acreditar que el paviment assoleix les propietats 

exigides. Aquesta bateria de proves es documentarà per mitjà del corresponent 

informe, emès en data anterior a la recepció de l’obra. La verificació es realitzarà sobre 

un mínim de 6 zones distribuïdes en l'interior de la zona de joc. Els resultats de cada 

zona hauran d'estar dins dels valors següents: 

 

15.3.1 Interacció Jugador – Superfície 

 

a) Reducció de força màxima o absorció d'impactes: Valor entre 55 i 70%. 

Mètode d'assaig segons norma UNE 41958 IN o EN 14808. 

 

b) Deformació vertical estàndard: Valor requerit menor de 9 mm. 

Mètode d'assaig segons norma UNE 41958 IN o EN 14809. 

 

c) Resistència al gir: Valor requerit entre 25 i 50 Nm. 

Mètode d'assaig segons norma prEN 15301. 

 

15.3.2 Interacció Pilota - Superfície 

 

a) Bot vertical de la pilota: Valor requerit entre 0,6 i 1 m. 

Mètode d'assaig segons norma UNE 41958 IN o EN 12235. 

 

b) Rodament de la pilota: Valor requerit entre 4 i 12 m. 

Mètode d'assaig segons norma EN 12234. 

 

16.   SISTEMA DE REC 

 

16.1 Captació 
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Es farà de la xarxa d’aigua amb aixeta de tall i comptador independent. Qualsevol altra 

procedència haurà d’estar sotmesa a control sanitari mitjançant l’anàlisi periòdic per 

garantir l’absència d’agents patògens. 

 

16.2 Emmagatzematge 
 

Dipòsit impermeabilitzat situat preferentment fora del terreny de joc, d’una capacitat útil 

de 15 m³. Disposarà d’il·luminació, ventilació i escala pel registre per accedir a 

l’interior. S’haurà de poder buidar i netejar amb facilitat, per a lo qual el fons serà en 

pendent i les arestes arrodonides amb un radi no menor de 5 cm. Tindrà una 

sobreeixida connectada al clavegueram. Disposarà d’un sistema automàtic de mesura 

del nivell que accioni l’aixeta de captació i eviti que les bombes treballin en buit. 

Complirà les mesures de prevenció del risc de Legionel·losi establertes per la 

legislacióvigent. Es recomana poder desviar i recollir l’aigua del drenatge i de les 

Canals perimetrals de recollida, que prèviament haurà de passar per una cambra de 

decantat i filtrat fàcil de netejar. 

 

S’evitaran les males olors amb la disposició de sifons i trapes hermètiques. 

 

16.3 Bombeig 
 

Format per un mínim de dues bombes en paral·lel de cabal i pressió suficient per 

alimentar els ruixadors, situades al nivell del fons del dipòsit. Han de disposar d’aixetes 

de tall i comptador per quantificar l’aigua ruixada. Tindran un funcionament alternat i 

progressiu mitjançant un variador de freqüència, de manera que no produeixin cops 

d’ariet. 

16.4 Xarxa de distribució 
 

No és permès el pas de canonades dins de l’espai esportiu pavimentat amb gespa 

artificial. 

 

Es farà en anella perimetral per l’exterior del camp i les bandes de protecció, evitant es 

colzes de 90º. El diàmetre i el gruix de les parets de les canonades serà el necessari 

pel cabal i la pressió de treball dels ruixadors. 
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16.5 Ruixadors 
 

No és permesa la instal·lació de ruixadors dins de l’espai esportiu pavimentat amb 

gespa artificial. Es situaran en l’exterior del camp i abastaran tota la superfície del 

camp i les bandes de protecció, amb una superposició no menor d’un terç del radi, 

essent recomanada la meitat, segons sigui el règim de vents de l’emplaçament. Es 

connectaran mitjançant una clau de tall i una electrovàlvula connectada al sistema de 

comandament automàtic. Disposaran de protectors per evitar que els jugadors es 

puguin colpejar i per a que no els trenquin les pilotades. 

 

16.6 Sistema de comandament 
 

Per comandar el reg es disposarà d’un sistema automàtic temporitzat que permeti el 

funcionament independent de cada ruixador i realitzar la seqüència de rec per zones, 

d’acord amb el cabal disponible i els temps establert per a regar el camp, que haurà de 

ser inferior als 30 minuts. 
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CUADRO DE PRECIOS 1
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 121 TREBALLS PREVIS                                                 
121.1        Pa  Treballs de topografia                                          3.010,00

Treballs de, topografia, aixecament i replanteig de cotes i seguiment durant el transcurs de l'obra.

TRES MIL DIEZ  EUROS

1.295Y6      ud  Demolició i retirada equipament esportiu                        578,70

Demolició i retirada de les dues porteries de futbol actuals, barana tubular perimetral, demolició de
banquetes existents d'obra. Inclòs càrrega i transport a l'abocador.

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

13 de may o de 2010 Página 1
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1 MOVIMENT DE TERRES                                              
1.03         M3  Reperfilat terreny existent                                     2,06

Excavació del terreny ex istent amb maquinària adequada amb la formació de pendents del 0,8%
cap als dos laterals, repefilat, anivellat amb motoniveladora i compactat al 95%  del PN. La part
que s'excava es compensa amb el replè de la zona central aprox. Inclosa càrrega i descàrrega i
transport amb mitjans mecànics.

DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

2.5111       ml  Excavació per a formació de rases                               17,85

Excavació de rasa de fins 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny  compacte, amb mit-
jans mecànics per a formació de rasa per a serveis. Inclou càrrega mecànica del material exca-
vat.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01RZ020     m3  Rebliment i piconatge de rases                                  20,31

Rebliment i piconatge en rases amb productes procedents de la prèstecs de material seleccionat,
ex tensió, humectació i compactació en capes de 20 cm. d'espesor, amb un grau de compactació
del 95%  del proctor modificat.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.04         M2  Perfilat i compactació del camp de futbol                       1,29

Reperfilat i compactació superficial realitzat amb motoniveladora i compactadora autopropulsada,
inclou p.p. regat i refinament de la superfície final, compactat al 95%  del PN, mesurada la super-
fície executada.

UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D02VK301     M3  Càrrega i transport de material a abocador                      18,85

Transport de material, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb ca-
mió de 10 Tn, amb un recurregut de més de 5 i fins a 30 Km. Inclou gestió a monodipòsit o cen-
tre de reciclatge i taxes.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13 de may o de 2010 Página 2
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Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2 XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE                                  
1.21         ML  Subministre i col�locació canaleta formigó polímer              47,92

Subministre i col�locació de Canal de Formigó Polímer tipus T-KANAL de secció 153mm d'am-
plada x149mm alçada, per a la recollida d'aigües pluvial i provist d'entrades laterals, en mòduls
de 1 metre de longitud, preses de seguretat, amb cantonades de formigó polímer per a protecció
lateral.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.51         ud  Subministre i col�locació pericó sorrenc de formigó polímer     100,92

Subministre i instal�lació de pericó sorrenc de formigó polímer tipus T-KANAL de secció 153mm
x 560mm, amb Suministro y  Colocación de Arenero de  Hormigon Polimero Tipo ACO N100
SPORT 010 de sección 153mm x560mm, con cistell d'acer galvanitzat per a la recogida de sò-
lids que puguin entrar a la canaleta.
Aquesta partida inclou excavació de rasa per deposita el pericó, eliminació de material exedent a
abocador autoritzat, suministre i col�locació del pericó sorrenc, així com la construcció d'una rigo-
la de formigó per a la seva protecció.

CIEN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.18         UD  Pericó sanejament registrable                                   199,44

Pericó de sanejament registrable de  60x60x100 cm. realitzada amb fàbrica de maó massis de
1/2 peu d'espessor rebut amb morter de ciment 1/6, enfoscat al seu interior, i/solera de formigó
HM-15 N/mm2  de 15 cm de espesor y  tapa de fundición, s/NTE-ISS-50/51, Incluye excava-
ción y  transport de material sobrant a abocador.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.0832       ml  Col�lector soterrat PVC 110mm                                   21,20

Canonada de PVC de 110mm. de diàmetre, en tubs de longitud de 6m., col�locada sobre llit de
sorra de riu rentada i posterior rebliment de 20 cm amb sorra seleccionada exempte de pedres
majors a 10 mm. i/pp. de peces especials, instal�lació d'acord al Plec de prescripcions Tècni-
ques Generals per a canonades de sanejament de poblacions (MOPU) i segons NTE-ISS-49,
UNE 53114, ISO-DIS-3633.

VEINTIUN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

1.07         Ml  Col�lector soterrat PVC 200mm                                   34,50

Canonada de PVC de 200mm. de diàmetre, en tubs de longitud de 6m., col�locada sobre llit de
sorra de riu rentada i posterior rebliment de 20 cm amb sorra seleccionada exempte de pedres
majors a 10 mm. i/pp. de peces especials, instal�lació d'acord al Plec de prescripcions Tècni-
ques Generals per a canonades de sanejament de poblacions (MOPU) i segons NTE-ISS-49,
UNE 53114, ISO-DIS-3633.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

1.021        ml  Col�lector soterrat PVC 250mm                                   40,50

Canonada de PVC de 250 mm. de diàmetre, en tubs de longitud de 6m., col�locada sobre llit de
sorra de riu rentada i posterior rebliment de 20 cm amb sorra seleccionada exempte de pedres
majors a 10 mm. i/pp. de peces especials, instal�lació d'acord al Plec de prescripcions Tècni-
ques Generals per a canonades de sanejament de poblacions (MOPU) i segons NTE-ISS-49,
UNE 53114, ISO-DIS-3633.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 XARXA DE REG                                                    
CAÑONES      ud  Reg per canons el�levats                                        13.439,00

Instal�lació general de reg composta per:
-) Connexió de l'anell de reg a grup d'impulsió, mitjançant canonada de polietilè electrosoldada
PE100, de 110 mm de diàmetre PN10.
-) Canonada de polietilè electrosoldada PE100 de 90mm de diàmetre PN10.
-) Col�lector d'entrada de vàlvula format per electrovàlvula de 3" i accesoris de connexió.
-) Col�lector de sortida format per tub de ferro galvanitzat de 2", suport mecànic mitjanánt tub de
ferro de 4", fins a 2 metres d'alçada.
-) 6 canons  TORO TWIN 101 PLUS sectorial de retorn lent i angle de 24º.
-) Conductor multifiliar de coure RV-K 0,6/1 kv  4x2,5mm2 per a alimentació d'electrovàlvules.
-) Tub de canalització de doble capa de 50mm colocat en rasa.
-) programador de reg de 6 estacions amb memoria no volàtil i tres programes independients.
NO INCLOU:
6 pericons de 0,60x1,20, excavació de rases, caseta de 2x1,5 per a emmagatzemar equip de
bombeig.

TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS

GRUPO        ud  Grupo de impulsió                                               5.760,00

Grupo de Impulsió format per:
-) Bomba Espa CPD VE 121/7, formada per 2 bombes verticals de 12,5 hp conectades en pa-
ral�lel i muntades sobre bancada metàl�lica, per a un cabal de 45m3 a 70 m.c.a., connexió hi-
dràulica a canonada de reg.
Aspiració mitançant canonada PVC PN16 a deòsit.
-) Quadre elèctric per a control de grup d'imulsió, diferencials, magnetotèrmics, guardamotors, re-
les i demés elements necessaris, a més de la instal�lació elèctrica, canalització i cablejat per a la
interconnex ió entre quadre de control i bombes, sondes de seguretat.
-) Sistema per al control d'ompliment del deòsit format per  electrovalvula de 1 1/2", interruptor de
nivell, canonada d'ompliment de polietilè  DN-50 PN10 (max 20 mts), inclosa p.p. accessoris.

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA  EUROS

2.14         ud  Depòsit aigua 15.000 L                                          3.800,00

Subministre i instal�lació de deòsit de 15,000 litres de poliester reforçat de fibra de v idre sense po-
tes amb 2 boques, una sortida de tub PVC de 250ml .
NO inclou:
Excavació, formació d'un llit de formigó per a depositar el depòsit, rebliment de formigó fins la
meitat del depòsit, rebliment amb material procedent de l'excavació, eliminació de material exce-
dent a abocador, aix í com la formació d'un perico en la part superior del deòsit per introduïr els
tubs d'impulsió.

TRES MIL OCHOCIENTOS  EUROS

COLODEP      ud  Instal�lació de dipòsit                                         4.343,75

Excavació, formació dpun llit de formigó per a depositar el depòsit, rebliment de formigó fins la
meitat del depòsit, rebliment amb material procedent de l'excavació, eliminació de material exce-
dent a abocardor, aix í com la formació d'un pericó en la part superior del depòsit per introduïr els
tubs de impulsió.

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.20         UD  Pericó de reg per a electrovàlvula                              179,03

Pericó de 60x60x60 cm. realitzat amb fàbrica de maó massís de 1/2 peu d'espesor rebut amb
morter de ciment de 1/6, enfoscat al seu interior,  i/solera de formigó H-150 N/mm2 armat amb
malla electrosoldada de 15x15, de 10 cm d'espesor i tapa de fundició per les electrovàlvules,
s/NTE-ISS-50/51.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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1.212        ud  Pericó de reg per a canons de reg                               129,03

Pericó de 60x60x60 cm. realitzat amb fàbrica de maó massís de 1/2 peu d'espesor rebut amb
morter de ciment de 1/6, enfoscat al seu interior,  i/solera de formigó H-150 N/mm2 armat amb
malla electrosoldada de 15x15, de 10 cm d'espesor i tapa de fundició per els canons de reg,
s/NTE-ISS-50/51.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

2.13         ud  Caseta de Bombeig                                               2.713,98

Formació de caseta de Bombeig per a la instal�lació de quadre de maniobra i grup de pressió,
amb les següents caracterítiques:
- Dimensions 2 x  1.5 mesures totals
- Excavació de rasa i formació de zuncho de 40x40 amb quadre rodó del 16 i H 20
- Formació de parets mitjançant bloc de formigó v ibrat de 15 cm d'espesor..
- Formacio de 1 finestra amb reixa i porta de xapa galvanitzada.
- Revestiment amb morter de ciment exteriorment.
- Solera interior amb formigó ruletejat.
- Coberta formada per v igues Tipus C-120 i xapa galvanitzada.
- La pendent de la coberta sera d'un 5%  éssent l'alçada mínima de 2,60m.

DOS MIL SETECIENTOS TRECE  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2.456        ml  Escomesa elèctrica                                              27,25

Escomesa elèctrica formada per conductor de coure 5x16mm2, amb aillament tipu RV-K 0,6/1kv
i tub  de canalització de doble capa de 75 mm. Totalment instal�lat, muntat i connex ionat

VEINTISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

2.ERG        ml  Escomesa elèctrica                                              17,95

Escomesa d'aigua formada per tub PE 40 de diàmetre 75mm. Totalment instal�lat, muntat i conne-
xionat

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 PAVIMENTACIÓ                                                    
1.23         M3  Subbase granular tot-ú artificial                               26,53

Subbase granular de tot-ú tipus Z 40 de 15 cm de gruix mig, compactat al 95%  del P.M. amb la
planimetria que es defineix  en el plec de condicions.
Tolerància de planimetrìa del 0,1%  mesurat amb regle de 3m.

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

TEMA.QDRAIN  m2  Làmina geodrenant amb base impermeable                          6,05

Subministre i col�locació làmina geodrenant amb base impermeable, col�locada sobre subbase
granular, amb la planimetria que es defineix  en el plec de condicions. Tolerància de planimetria
del 0,1%  mesurat amb regle de 3m.

SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SOLERA15     m2  Solera formigó 15 cm                                            24,32

Solera de 15 cm. de espessor, realitzada amb formigó HM-150 N/mm2., tamany màx im de
l'àrid 20mm. elaborat en central, i/vertit, col�locació i armat amb malla electrosoldada #150*150*5
mm., incloent p.p. de juntes,aserrat  d'aquestes i fratassat. Según EHE.
Aquesta partida inclou conformació del terreny ex istent per a la col�locació d'una solera de formi-
gó de 10 cm en el pasadís perimetral i eliminació de material excedent a abocador.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

DISCA        u   Adequació rampa discapacitats                                   891,40

Adecuación de la entrada al campo de fútbol con rampa para discapacitados.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 101 GESPA ARTIFICIAL                                                
MAX S 60SBR  m2  Césped Artificial MAX ¨S¨ 60mm SBR                              23,89

Subministre de gespa artificial fibra monofilament bicolor Thiolon MAX S de 60 mm d'alçada, mar-
catge blanc per al futbol 11 i groc per al futbol 7, segons normes de la RFEF. Insertat encolat, i
llastrat amb 10 kg/m2 de sorra de sílice de cantó rodó i 17 kg/m2 de granulat de cautxú reclicat
SBR.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 EQUIPAMENT ESPORTIU                                             
4.1          jgo Porteries fixes futbol 11 reglamentàries                        3.050,16

joc de porteries de futbol 11 reglamentaries, de 7,32x2,44. Secció ovalada de 120x100 mm, per
empotrar al terra amb vaina, tensors i calaix  a la part inferior. Ganxos antilesió. Inclou xarxes de
caixó confeccionades amb nilon de 3,5 mm i malla 100x100 mm.

TRES MIL CINCUENTA  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

4.2          jgo Banderins abatibles futbol 11                                   156,56

joc de banderins de còrner flexibles. Pal i molla de plàstic dur amb banderola de PVC color ver-
mell, totalment col�locat.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

4.3          jgo Porteries abatibles futbol 7 reglamentaries                     2.133,35

UD. Juego de porterías reglamentarias de futbol 7 de Aluminio ABATIBLES seccion redonda 90
mm, incluso gancho de PVC para fijacion de red de Ny lon de 3mm .

DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4.4          Ud  Banquetes jugadors suplents 5m 10 jugadors                      2.812,58

Banqueta suplents de jugadors de futbol 5 metres i 10 jugadors, fabricat en acer galvanitzat, pla-
ques de metracrilat i policarbonat ex truït. Completen l'estructura de la banqueta els seients indiv i-
duals, realitzats en polipropilè o banc corregut.

DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE  EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

D37TO001     Ud  Marcador electrònic                                             3.403,60

Marcador electrònic de 0 a 9 gols i temps de partit en minuts, totalment instal�lat i rebut.
Dimensions exteriors 200x80x10 cm, alçada 45 cm, v isibilitat màxima a 200 metres, tipus de
control v ia radio.

TRES MIL CUATROCIENTOS TRES  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 658 TANCAMENTS                                                      
D37JA788     ml  Tanca perimetral per a camp de futbol                           30,00

Subministre i col�locació de tanca perimetral per a camp de futbol fabricada amb tub metàl�lic
d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i 3mm de gruix . Tanca d'un metre d'alçada imés 20 cm
d'ancoratge, amb suports verticals cada 2m. Amb les corresponents obertures. Amb t superior
d'alumini.

TREINTA  EUROS

3.02         ud  Xarxa protecció fons de porteries                               4.960,36

Xarxa trasera de porteria de protecció de fons formada per xarxa de ny lon 3mm 100x100 de 6
metres d'alçada per 40 metres de longitud. Postes de ferro galvanitzat de 90 mm separats cada 5
metres col�locats sobre cimentació de formigó de 90x90x90.

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA  EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

BORDILLO     ML  Vorada de formigó 8x20                                          29,38

Vorada prefabricada de formigó de 8cm d'ample i 20 cm d'alçada, col�locat sobre base de formigó
HM-20 i junta amb morter de cimentació 1:2,  mesura la longitud executada.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

TWY          ud  Porta accès al camp 3 metres amplada                            950,00

Porta d'accès al camp de futbol del tipus galvanitzat per l'accès d'espectadors. Porta de 2 fulles
de 1,5 metres i 2 metres d'alçada

NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS

GERG         ud  Porta accès al camp 5 metres d'amplada                          1.500,00

Porta d'accès al camp de futbol del tipus galvanitzat per l'accès d'ambulàncies i equip de mante-
niment. Porta de 2 fulles de 2,5m. i 2,0m. d'alçada

MIL QUINIENTOS  EUROS

9            ml  Mur de bloc de formigó                                          63,82

Mur de bloc foradat de formigó gris de 40x20x20 cm. , rebut am morter de ciment CEM II/B-M
32,5 N
i sorra de riu M-5, armadura vertical formada per 4 rodons d'acer B500 S, de D=12 per m. i ar-
madura horitzontal de 2 rodons de D=8 cada fila de blocs, i/p.p. de rebliments de formigó de 365
kg, de ciment/m3. de dosificació, i/vertit, v ibrat, rejuntat, p.p. de formació de dintells, peces espe-
cials, replanteig, nivelació, neteja i medis auxiliars, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F.

SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 IL�LUMINACIÓ                                                    
U09BCP030    m.  Línia enllumenat P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.                      31,12

Línia alimentació per enllumenat del camp formada per conductors de coure 4(1x16)mm2 amb aï-
llament tipus RV-0,6/1 kV, inclou cable per xarxa equipotencial tipus VV-750, canalitzats sota tub
de PVC de diàmetre 90 en muntatge enterrat en rasa de qualsevol tipus de terreny  i connex ionat.

TREINTA Y UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U10CC050     ud  Columna 18 m.                                                   1.208,84

Columna de 18 m. d'alçada composta per els següents elements:

-Columna troncocònica de xapa d'acer galvanitzat segons normativa existent
-Caixa de connexió i protecció
-Conductor interior per a 0,6/1 kV
-Pica de terra
-Pericó de pas i dreivació 0,40x0,40x0,60 cm.
-Fonamentació realitzada amb formigó de 330 kg. de ciment per m3 i perns d'ancoratge, muntat i
connexionat.

MIL DOSCIENTOS OCHO  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U10CC070     ud  Creueta suport 3 projectors                                     429,94

Creueta per a suport del projectors, construïda amb perfils metàl�lics d'acer galvanitzat, amb pe-
ces de fixació a columna recta i accesoris per fixació de projectors.

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

U10PI110     ud  Projector halogenur metàl�lic 2000W.                            368,72

Projector simètric construït en fundició injectada d'alumini, pintat amb resines de poliuretà, reflector
d'alumini anoditzat, amb tancament de v idre templat i junta de silicona, amb làmpada de haloge-
nur metàl�lic tubular de 2.000W i equip d'arrencada. Instal�lació, inclou replanteig, accesoris d'an-
clatge i connex ionat.

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-
tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y junta de silicona, grado de
protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con
lámpara de halogenuro metálico tubular de 400 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08709 SEGURETAT I  SALUT                                               
SUBCAPÍTULO SYS1 INSTAL�LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                              
DGH          Mes Caseta prefabricada per a menjador                              108,32

Més de lloguer de caseta prefabricada per a menjador de 6x2.35
m, amb estructura metàl�lica mitjançant perfils conformats en fred
i tancament xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura
prelacada. Aïllament interior amb llana de v idre combinada amb
polistirè expandit.Revestiment de P.V.C. en terres i tauler
melaminat en parets. Finestres
d'alumini anoditzat, amb persianes corredores de protecció, amb
pica correguda amb aixetes, inclosos instal�lació elèctrica amb
distribució interior d'enllumenat i força amb presa exterior a 220 V,
i corresponent quadre de centralització d'interruptors diferencial i
magnetotèrmic.

CIENTO OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

S            Mes Caseta prefabricada per a vestuaris                             118,17

Més de lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris d'obra de
6x2.35 m., amb estructura metàl�lica mitjançant perfils conformats
en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb acabat de
pintura prelacada. Aïllament interior amb llana de v idre combinada
amb polistirè expandit.Revestiment de P.V.C. en terres i tauler
melaminat en parets. Finestres d'alumini anoditzat, amb persianes
corredores de protecció, inclosos instal�lació elèctrica amb
distribució interior d'enllumenat i força amb presa exterior a 220 V,
i corresponent quadre de centralització interruptors diferencial i
magnetotèrmics.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

2C           Ud  Transport, descàrrega i recollida de caseta prefabricada        206,65

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

B            Ud  Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra           100,44

CIEN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Y56446       Ud  Escomesa provisional de fontaneria a casetes d'obra             88,63

OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5CC          Ud  Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra            73,53

SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VT           Ud  Banc de prolipropilè per a 5 persones amb suports metàl�lics    20,59

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

T2C          Ud  Taquilla metàl�lica individual amb clau de 1,78m d'alçada       12,08

DOCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

79K          Ud  Taula metàl�lica amb capacitat per a 10 persones per a menjador 21,32

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

5C           Ud  Neteja i desinfecció de casetes d'obra. Neteja semanal          156,42

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SYSSENY SENYALITZACIONS                                                 
5T52         Ud  Cartell indicatiu de risc                                       12,29

Cartell indicatiu de risc de 0.30x0.30 m. amb suport metàl�lic de
ferro galvanitzat 80x40x2 mm. i 1,3 m. d'alçada, inclosos obertura
de pou, formigonat , col�locació i desmuntatge.

DOCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

234          Ud  Senyal de perill d'obres                                        53,39

Senyal de perill d'obres, triangular de 700 mm. de costat, d'acer
galvanitzat, col�locació i desmuntatge.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2342G        Ud  Senyal de protecció obligatòria del cap                         138,18

Senyal de protecció obligatòria del cap, de P.V.C. rígid,
col�locació i desmuntatge.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYSIND PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
235          Ud  Parella de guants de cuir i lona (tipus americà)                2,53

DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

45           Ud  Parella de guants de goma (neoprè)                              1,89

UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GWE2         Ud  Parella de guants aïllants per a electricistes                  28,40

VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

2T23T        Ud  Parell de botes de seguretat                                    24,61

Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl�liques.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

52P          Ud  Parell de botes de goma (d'aigua)                               11,99

ONCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24634        Ud  Ulleres panoràmiques antipols                                   2,52

DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

74M          Ud  Ulleres antiimpactes                                            11,36

ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2354V        Ud  Casc de seguretat                                               3,05

TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

78N          Ud  Protectors auditius tipus tap                                   12,23

DOCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

1256         Ud  Granota de treball                                              16,41

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SYSCOL PROTECCIONS COL�LECTIVES                                        
06456        Ud  Extintor portàtil de pols polivalent                            32,88

Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6Kg. de càrrega i
eficàcia 21A/113B, amb suports.

TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

34899        Ud  Farmaciola d'obra instal�lada                                   21,43

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

21455        Ud  Reposició de material de farmaciola d'obra                      41,15

CUARENTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS21 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT                                          
4512         H   Reunions coordinació en matèria de seguretat e higiene          53,29

CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

24312        H   Formació de seguretat e higiene en el treball                   11,49

Formació de seguretat e higiene en el treball, considerant una
hora a la setmana i realitzada pel coordinador en seguretat e
higiene o per un tècnic competent.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

123          Ud  Revisió mèdica obligatòria                                      43,33

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

5.4          Ud  Equip de manteniment i conservació dels equips de protecció     20,11

Equip de manteniment i conservació dels equips de protecció
indiv idual i dels sistemes de protecció col�lectiva, considerant una
hora diària d'ajudant i peó

VEINTE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 121CDC CONTROL QUALITAT                                                
SUBCAPÍTULO 121.3 Terraplenat                                                     
98124        ud  Anàlisi Granulomètric                                           68,00

SESENTA Y OCHO  EUROS

958412       ud  Límits d' Atterberg                                             45,00

CUARENTA Y CINCO  EUROS

958423       ud  Proctor Modificat                                               75,00

SETENTA Y CINCO  EUROS

954851       ud  Index CBR                                                       141,00

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS

965842       ud  Densitat ¨in situ¨                                              70,00

SETENTA  EUROS

SUBCAPÍTULO 121.4 Subbase Granular                                                
98124        ud  Anàlisi Granulomètric                                           68,00

SESENTA Y OCHO  EUROS

958412       ud  Límits d' Atterberg                                             45,00

CUARENTA Y CINCO  EUROS

958423       ud  Proctor Modificat                                               75,00

SETENTA Y CINCO  EUROS

958452       ud  Desgast de los angeles                                          95,00

NOVENTA Y CINCO  EUROS

965842       ud  Densitat ¨in situ¨                                              70,00

SETENTA  EUROS

SUBCAPÍTULO 121.6 Gespa Artificial                                                
12.923       UD  Certificat qualitat producte IBV                                2.362,00

Certificado de producto y de prestación deportiva de Césped INSTALADO emitido por el Instituto
de Bioquímica de valencia IBV.
Estos ensayos consistiran en :
1.- Amortiguación de Impactos
2.- Bote de pelota
3.- Deformación
4.- Planimetría
5.- Rodadura de pelota
6.- Tracción rotacional (resistencia al giro)

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 121 TREBALLS PREVIS                                                 

121.1        Pa  Treballs de topografia                                          

Treballs de, topografia, aixecament i replanteig de cotes i seguiment durant el transcurs de l'obra.

1 1,00

1,00 3.010,00 3.010,00

1.295Y6      ud  Demolició i retirada equipament esportiu                        

Demolició i retirada de les dues porteries de futbol actuals, barana tubular perimetral, demolició de

banquetes ex istents d'obra. Inclòs càrrega i transport a l'abocador.

1,00 578,70 578,70

TOTAL CAPÍTULO 121 TREBALLS PREVIS......................................................................................................... 3.588,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 MOVIMENT DE TERRES                                              

1.03         M3  Reperfilat terreny existent                                     

Excavació del terreny  existent amb maquinària adequada amb la formació de pendents del 0,8%

cap als dos laterals, repefilat, anivellat amb motoniveladora i compactat al 95%  del PN. La part que

s'excava es compensa amb el replè de la zona central aprox. Inclosa càrrega i descàrrega i trans-

port amb mitjans mecànics.

camp de futbol 1 100,00 53,50 5.350,00

5.350,00 2,06 11.021,00

2.5111       ml  Excavació per a formació de rases                               

Excavació de rasa de fins 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans

mecànics per a formació de rasa per a serveis. Inclou càrrega mecànica del material excavat.

banda 2 100,00 200,00

fons 2 53,50 107,00

escomesa 1 150,00 150,00

457,00 17,85 8.157,45

U01RZ020     m3  Rebliment i piconatge de rases                                  

Rebliment i piconatge en rases amb productes procedents de la prèstecs de material seleccionat, ex-

tensió, humectació i compactació en capes de 20 cm. d'espesor, amb un grau de compactació del

95%  del proctor modificat.

banda 2 100,00 1,00 0,60 120,00

fons 2 53,50 1,00 0,60 64,20

escomesa 1 30,00 1,00 0,60 18,00

escomesa elèctrica 1 120,00 1,00 0,60 72,00

274,20 20,31 5.569,00

1.04         M2  Perfilat i compactació del camp de futbol                       

Reperfilat i compactació superficial realitzat amb motoniveladora i compactadora autopropulsada, in-

clou p.p. regat i refinament de la superfície final, compactat al 95%  del PN, mesurada la superfície

executada.

camp de futbol 1 100,00 53,50 5.350,00

5.350,00 1,29 6.901,50

D02VK301     M3  Càrrega i transport de material a abocador                      

Transport de material, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió

de 10 Tn, amb un recurregut de més de 5 i fins a 30 Km. Inclou gestió a monodipòsit o centre de re-

ciclatge i taxes.

1 365,60 365,60

1 -274,20 -274,20

91,40 18,85 1.722,89

TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMENT DE TERRES...................................................................................................... 33.371,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 XARXA DE SANEJAMENT I  DRENATGE                                  

1.21         ML  Subministre i col�locació canaleta formigó polímer              

Subministre i col�locació de Canal de Formigó Polímer tipus T-KANAL de secció 153mm d'amplada

x149mm alçada, per a la recollida d'aigües pluvial i provist d'entrades laterals, en mòduls de 1 metre

de longitud, preses de seguretat, amb cantonades de formigó polímer per a protecció lateral.

lateral camp 2 100,00 200,00

200,00 47,92 9.584,00

1.51         ud  Subministre i col�locació pericó sorrenc de formigó polímer     

Subministre i instal�lació de pericó sorrenc de formigó polímer tipus T-KANAL de secció 153mm x

560mm, amb Suministro y Colocación de Arenero de  Hormigon Polimero Tipo ACO N100 SPORT

010 de sección 153mm x560mm, con cistell d'acer galvanitzat per a la recogida de sòlids que puguin

entrar a la canaleta.

Aquesta partida inclou excavació de rasa per deposita el pericó, eliminació de material exedent a

abocador autoritzat, suministre i col�locació del pericó sorrenc, així com la construcció d'una rigola de

formigó per a la seva protecció.

5 a cada lateral 10 10,00

10,00 100,92 1.009,20

1.18         UD  Pericó sanejament registrable                                   

Pericó de sanejament registrable de  60x60x100 cm. realitzada amb fàbrica de maó massis de 1/2

peu d'espessor rebut amb morter de ciment 1/6, enfoscat al seu interior, i/solera de formigó HM-15

N/mm2  de 15 cm de espesor y tapa de fundición, s/NTE-ISS-50/51, Incluye excavación y trans-

port de material sobrant a abocador.

5 a cada lateral 2 5,00 10,00

10,00 199,44 1.994,40

1.0832       ml  Col�lector soterrat PVC 110mm                                   

Canonada de PVC de 110mm. de diàmetre, en tubs de longitud de 6m., col�locada sobre llit de sorra

de riu rentada i posterior rebliment de 20 cm amb sorra seleccionada exempte de pedres majors a 10

mm. i/pp. de peces especials, instal�lació d'acord al Plec de prescripcions Tècniques Generals per a

canonades de sanejament de poblacions (MOPU) i segons NTE-ISS-49, UNE 53114,

ISO-DIS-3633.

de pericó sorrenc a registrable 10 3,00 30,00

30,00 21,20 636,00

1.07         Ml  Col�lector soterrat PVC 200mm                                   

Canonada de PVC de 200mm. de diàmetre, en tubs de longitud de 6m., col�locada sobre llit de sorra

de riu rentada i posterior rebliment de 20 cm amb sorra seleccionada exempte de pedres majors a 10

mm. i/pp. de peces especials, instal�lació d'acord al Plec de prescripcions Tècniques Generals per a

canonades de sanejament de poblacions (MOPU) i segons NTE-ISS-49, UNE 53114,

ISO-DIS-3633.

Lateral 2 100,00 200,00

200,00 34,50 6.900,00

1.021        ml  Col�lector soterrat PVC 250mm                                   

Canonada de PVC de 250 mm. de diàmetre, en tubs de longitud de 6m., col�locada sobre llit de so-

rra de riu rentada i posterior rebliment de 20 cm amb sorra seleccionada exempte de pedres majors a

10 mm. i/pp. de peces especials, instal�lació d'acord al Plec de prescripcions Tècniques Generals

per a canonades de sanejament de poblacions (MOPU) i segons NTE-ISS-49, UNE 53114,

ISO-DIS-3633.

fons porteria 1 53,50 53,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

53,50 40,50 2.166,75

TOTAL CAPÍTULO 2 XARXA DE SANEJAMENT I  DRENATGE............................................................................ 22.290,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 4 XARXA DE REG                                                    

CAÑONES      ud  Reg per canons el�levats                                        

Instal�lació general de reg composta per:

-) Connex ió de l'anell de reg a grup d'impulsió, mitjançant canonada de polietilè electrosoldada

PE100, de 110 mm de diàmetre PN10.

-) Canonada de polietilè electrosoldada PE100 de 90mm de diàmetre PN10.

-) Col�lector d'entrada de vàlvula format per electrovàlvula de 3" i accesoris de connex ió.

-) Col�lector de sortida format per tub de ferro galvanitzat de 2", suport mecànic mitjanánt tub de ferro

de 4", fins a 2 metres d'alçada.

-) 6 canons  TORO TWIN 101 PLUS sectorial de retorn lent i angle de 24º.

-) Conductor multifiliar de coure RV-K 0,6/1 kv  4x2,5mm2 per a alimentació d'electrovàlvules.

-) Tub de canalització de doble capa de 50mm colocat en rasa.

-) programador de reg de 6 estacions amb memoria no volàtil i tres programes independients.

NO INCLOU:

6 pericons de 0,60x1,20, excavació de rases, caseta de 2x1,5 per a emmagatzemar equip de bom-

beig.

1 1,00

1,00 13.439,00 13.439,00

GRUPO        ud  Grupo de impulsió                                               

Grupo de Impulsió format per:

-) Bomba Espa CPD VE 121/7, formada per 2 bombes verticals de 12,5 hp conectades en paral�lel i

muntades sobre bancada metàl�lica, per a un cabal de 45m3 a 70 m.c.a., connexió hidràulica a ca-

nonada de reg.

Aspiració mitançant canonada PVC PN16 a deòsit.

-) Quadre elèctric per a control de grup d'imulsió, diferencials, magnetotèrmics, guardamotors, reles i

demés elements necessaris, a més de la instal�lació elèctrica, canalització i cablejat per a la intercon-

nexió entre quadre de control i bombes, sondes de seguretat.

-) Sistema per al control d'ompliment del deòsit format per  electrovalvula de 1 1/2", interruptor de ni-

vell, canonada d'ompliment de polietilè  DN-50 PN10 (max 20 mts), inclosa p.p. accessoris.

1 1,00

1,00 5.760,00 5.760,00

2.14         ud  Depòsit aigua 15.000 L                                          

Subministre i instal�lació de deòsit de 15,000 litres de poliester reforçat de fibra de v idre sense potes

amb 2 boques, una sortida de tub PVC de 250ml .

NO inclou:

Excavació, formació d'un llit de formigó per a depositar el depòsit, rebliment de formigó fins la meitat

del depòsit, rebliment amb material procedent de l'excavació, eliminació de material excedent a abo-

cador, aix í com la formació d'un perico en la part superior del deòsit per introduïr els tubs d'impulsió.

1 1,00

1,00 3.800,00 3.800,00

COLODEP      ud  Instal�lació de dipòsit                                         

Excavació, formació dpun llit de formigó per a depositar el depòsit, rebliment de formigó fins la meitat

del depòsit, rebliment amb material procedent de l'excavació, eliminació de material excedent a abo-

cardor, aix í com la formació d'un pericó en la part superior del depòsit per introduïr els tubs de impul-

sió.

1 1,00

1,00 4.343,75 4.343,75

1.20         UD  Pericó de reg per a electrovàlvula                              

Pericó de 60x60x60 cm. realitzat amb fàbrica de maó massís de 1/2 peu d'espesor rebut amb morter

de ciment de 1/6, enfoscat al seu interior,  i/solera de formigó H-150 N/mm2 armat amb malla elec-

trosoldada de 15x15, de 10 cm d'espesor i tapa de fundició per les electrovàlvules,

s/NTE-ISS-50/51.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6 6,00

6,00 179,03 1.074,18

1.212        ud  Pericó de reg per a canons de reg                               

Pericó de 60x60x60 cm. realitzat amb fàbrica de maó massís de 1/2 peu d'espesor rebut amb morter

de ciment de 1/6, enfoscat al seu interior,  i/solera de formigó H-150 N/mm2 armat amb malla elec-

trosoldada de 15x15, de 10 cm d'espesor i tapa de fundició per els canons de reg, s/NTE-ISS-50/51.

6 6,00

6,00 129,03 774,18

2.13         ud  Caseta de Bombeig                                               

Formació de caseta de Bombeig per a la instal�lació de quadre de maniobra i grup de pressió, amb

les següents caracterítiques:

- Dimensions 2 x  1.5 mesures totals

- Excavació de rasa i formació de zuncho de 40x40 amb quadre rodó del 16 i H 20

- Formació de parets mitjançant bloc de formigó v ibrat de 15 cm d'espesor..

- Formacio de 1 finestra amb reixa i porta de xapa galvanitzada.

- Revestiment amb morter de ciment ex teriorment.

- Solera interior amb formigó ruletejat.

- Coberta formada per v igues Tipus C-120 i xapa galvanitzada.

- La pendent de la coberta sera d'un 5%  éssent l'alçada mínima de 2,60m.

1 1,00

1,00 2.713,98 2.713,98

2.456        ml  Escomesa elèctrica                                              

Escomesa elèctrica formada per conductor de coure 5x16mm2, amb aillament tipu RV-K 0,6/1kv  i

tub  de canalització de doble capa de 75 mm. Totalment instal�lat, muntat i connex ionat

30,00 27,25 817,50

2.ERG        ml  Escomesa elèctrica                                              

Escomesa d'aigua formada per tub PE 40 de diàmetre 75mm. Totalment instal�lat, muntat i connex io-

nat

30,00 17,95 538,50

TOTAL CAPÍTULO 4 XARXA DE REG.................................................................................................................... 33.261,09

13 de may o de 2010 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 6 PAVIMENTACIÓ                                                    

1.23         M3  Subbase granular tot-ú artificial                               

Subbase granular de tot-ú tipus Z 40 de 15 cm de gruix  mig, compactat al 95%  del P.M. amb la pla-

nimetria que es defineix en el plec de condicions.

Tolerància de planimetrìa del 0,1%  mesurat amb regle de 3m.

camp de futbol 1 100,00 53,50 0,15 802,50

802,50 26,53 21.290,33

TEMA.QDRAIN m2  Làmina geodrenant amb base impermeable                          

Subministre i col�locació làmina geodrenant amb base impermeable, col�locada sobre subbase granu-

lar, amb la planimetria que es defineix  en el plec de condicions. Tolerància de planimetria del 0,1%

mesurat amb regle de 3m.

camp de futbol 1 100,00 53,50 5.350,00

5.350,00 6,05 32.367,50

SOLERA15     m2  Solera formigó 15 cm                                            

Solera de 15 cm. de espessor, realitzada amb formigó HM-150 N/mm2., tamany màx im de l'àrid

20mm. elaborat en central, i/vertit, col�locació i armat amb malla electrosoldada #150*150*5 mm., in-

cloent p.p. de juntes,aserrat  d'aquestes i fratassat. Según EHE.

Aquesta partida inclou conformació del terreny  ex istent per a la col�locació d'una solera de formigó de

10 cm en el pasadís perimetral i eliminació de material excedent a abocador.

pasadís perimetral 1 815,00 815,00

815,00 24,32 19.820,80

DISCA        u   Adequació rampa discapacitats                                   

Adecuación de la entrada al campo de fútbol con rampa para discapacitados.

1 1,00

1,00 891,40 891,40

TOTAL CAPÍTULO 6 PAVIMENTACIÓ................................................................................................................... 74.370,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 101 GESPA ARTIFICIAL                                                

MAX S 60SBR  m2  Césped Artificial MAX ¨S¨ 60mm SBR                              

Subministre de gespa artificial fibra monofilament bicolor Thiolon MAX S de 60 mm d'alçada, marcat-

ge blanc per al futbol 11 i groc per al futbol 7, segons normes de la RFEF. Insertat encolat, i llastrat

amb 10 kg/m2 de sorra de sílice de cantó rodó i 17 kg/m2 de granulat de cautxú reclicat SBR.

camp de futbol 1 100,00 53,50 5.350,00

5.350,00 23,89 127.811,50

TOTAL CAPÍTULO 101 GESPA ARTIFICIAL......................................................................................................... 127.811,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 EQUIPAMENT ESPORTIU                                             

4.1          jgo Porteries fixes futbol 11 reglamentàries                        

joc de porteries de futbol 11 reglamentaries, de 7,32x2,44. Secció ovalada de 120x100 mm, per em-

potrar al terra amb vaina, tensors i calaix a la part inferior. Ganxos antilesió. Inclou xarxes de caixó

confeccionades amb nilon de 3,5 mm i malla 100x100 mm.

1,00 3.050,16 3.050,16

4.2          jgo Banderins abatibles futbol 11                                   

joc de banderins de còrner flex ibles. Pal i molla de plàstic dur amb banderola de PVC color vermell,

totalment col�locat.

1,00 156,56 156,56

4.3          jgo Porteries abatibles futbol 7 reglamentaries                     

UD. Juego de porterías reglamentarias de futbol 7 de Aluminio ABATIBLES seccion redonda 90

mm, incluso gancho de PVC para fijacion de red de Nylon de 3mm .

2,00 2.133,35 4.266,70

4.4          Ud  Banquetes jugadors suplents 5m 10 jugadors                      

Banqueta suplents de jugadors de futbol 5 metres i 10 jugadors, fabricat en acer galvanitzat, plaques

de metracrilat i policarbonat extruït. Completen l'estructura de la banqueta els seients indiv iduals, rea-

litzats en polipropilè o banc corregut.

2,00 2.812,58 5.625,16

D37TO001     Ud  Marcador electrònic                                             

Marcador electrònic de 0 a 9 gols i temps de partit en minuts, totalment instal�lat i rebut.

Dimensions exteriors 200x80x10 cm, alçada 45 cm, v isibilitat màx ima a 200 metres, tipus de control

v ia radio.

1 1,00

1,00 3.403,60 3.403,60

TOTAL CAPÍTULO 11 EQUIPAMENT ESPORTIU ................................................................................................. 16.502,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 658 TANCAMENTS                                                      

D37JA788     ml  Tanca perimetral per a camp de futbol                           

Subministre i col�locació de tanca perimetral per a camp de futbol fabricada amb tub metàl�lic d'acer

galvanitzat de 50 mm de diàmetre i 3mm de gruix . Tanca d'un metre d'alçada imés 20 cm d'ancorat-

ge, amb suports verticals cada 2m. Amb les corresponents obertures. Amb t superior d'alumini.

banda 1 100,00 100,00

fons 2 53,50 107,00

207,00 30,00 6.210,00

3.02         ud  Xarxa protecció fons de porteries                               

Xarxa trasera de porteria de protecció de fons formada per xarxa de ny lon 3mm 100x100 de 6 me-

tres d'alçada per 40 metres de longitud. Postes de ferro galvanitzat de 90 mm separats cada 5 metres

col�locats sobre cimentació de formigó de 90x90x90.

2 2,00

2,00 4.960,36 9.920,72

BORDILLO     ML  Vorada de formigó 8x20                                          

Vorada prefabricada de formigó de 8cm d'ample i 20 cm d'alçada, col�locat sobre base de formigó

HM-20 i junta amb morter de cimentació 1:2,  mesura la longitud executada.

fons del camp 1 53,50 53,50

53,50 29,38 1.571,83

TWY          ud  Porta accès al camp 3 metres amplada                            

Porta d'accès al camp de futbol del tipus galvanitzat per l'accès d'espectadors. Porta de 2 fulles de

1,5 metres i 2 metres d'alçada

1,00 950,00 950,00

GERG         ud  Porta accès al camp 5 metres d'amplada                          

Porta d'accès al camp de futbol del tipus galvanitzat per l'accès d'ambulàncies i equip de manteni-

ment. Porta de 2 fulles de 2,5m. i 2,0m. d'alçada

1,00 1.500,00 1.500,00

9            ml  Mur de bloc de formigó                                          

Mur de bloc foradat de formigó gris de 40x20x20 cm. , rebut am morter de ciment CEM II/B-M 32,5

N

i sorra de riu M-5, armadura vertical formada per 4 rodons d'acer B500 S, de D=12 per m. i armadu-

ra horitzontal de 2 rodons de D=8 cada fila de blocs, i/p.p. de rebliments de formigó de 365 kg, de ci-

ment/m3. de dosificació, i/vertit, v ibrat, rejuntat, p.p. de formació de dintells, peces especials, replan-

teig, nivelació, neteja i medis auxiliars, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F.

1 50,00 0,80 40,00

40,00 63,82 2.552,80

TOTAL CAPÍTULO 658 TANCAMENTS.................................................................................................................. 22.705,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 7 IL�LUMINACIÓ                                                    

U09BCP030    m.  Línia enllumenat P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.                      

Línia alimentació per enllumenat del camp formada per conductors de coure 4(1x16)mm2 amb aïlla-

ment tipus RV-0,6/1 kV, inclou cable per xarxa equipotencial tipus VV-750, canalitzats sota tub de

PVC de diàmetre 90 en muntatge enterrat en rasa de qualsevol tipus de terreny i connexionat.

laterals 2 100,00 200,00

fons 2 56,60 113,20

escomesa 1 30,00 30,00

343,20 31,12 10.680,38

U10CC050     ud  Columna 18 m.                                                   

Columna de 18 m. d'alçada composta per els següents elements:

-Columna troncocònica de xapa d'acer galvanitzat segons normativa ex istent

-Caixa de connexió i protecció

-Conductor interior per a 0,6/1 kV

-Pica de terra

-Pericó de pas i dreivació 0,40x0,40x0,60 cm.

-Fonamentació realitzada amb formigó de 330 kg. de ciment per m3 i perns d'ancoratge, muntat i con-

nexionat.

4,00 1.208,84 4.835,36

U10CC070     ud  Creueta suport 3 projectors                                     

Creueta per a suport del projectors, construïda amb perfils metàl�lics d'acer galvanitzat, amb peces

de fixació a columna recta i accesoris per fixació de projectors.

4,00 429,94 1.719,76

U10PI110     ud  Projector halogenur metàl�lic 2000W.                            

Projector simètric construït en fundició injectada d'alumini, pintat amb resines de poliuretà, reflector

d'alumini anoditzat, amb tancament de v idre templat i junta de silicona, amb làmpada de halogenur

metàl�lic tubular de 2.000W i equip d'arrencada. Instal�lació, inclou replanteig, accesoris d'anclatge i

connex ionat.

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,

reflector de aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección

IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de

halogenuro metálico tubular de 400 W. y  equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, acce-

sorios de anclaje y  conex ionado.

12,00 368,72 4.424,64

TOTAL CAPÍTULO 7 IL�LUMINACIÓ..................................................................................................................... 21.660,14
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08709 SEGURETAT I  SALUT                                               

SUBCAPÍTULO SYS1 INSTAL�LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                              

DGH          Mes Caseta prefabricada per a menjador                              

Més de lloguer de caseta prefabricada per a menjador de 6x2.35

m, amb estructura metàl�lica mitjançant perfils conformats en fred

i tancament xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura

prelacada. Aïllament interior amb llana de v idre combinada amb

polistirè expandit.Revestiment de P.V.C. en terres i tauler

melaminat en parets. Finestres

d'alumini anoditzat, amb persianes corredores de protecció, amb

pica correguda amb aixetes, inclosos instal�lació elèctrica amb

distribució interior d'enllumenat i força amb presa ex terior a 220 V,

i corresponent quadre de centralització d'interruptors diferencial i

magnetotèrmic.

1,00 108,32 108,32

S            Mes Caseta prefabricada per a vestuaris                             

Més de lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris d'obra de

6x2.35 m., amb estructura metàl�lica mitjançant perfils conformats

en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb acabat de

pintura prelacada. Aïllament interior amb llana de v idre combinada

amb polistirè expandit.Revestiment de P.V.C. en terres i tauler

melaminat en parets. Finestres d'alumini anoditzat, amb persianes

corredores de protecció, inclosos instal�lació elèctrica amb

distribució interior d'enllumenat i força amb presa ex terior a 220 V,

i corresponent quadre de centralització interruptors diferencial i

magnetotèrmics.

1,00 118,17 118,17

2C           Ud  Transport, descàrrega i recollida de caseta prefabricada        

1,00 206,65 206,65

B            Ud  Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra           

2,00 100,44 200,88

Y56446       Ud  Escomesa provisional de fontaneria a casetes d'obra             

1,00 88,63 88,63

5CC          Ud  Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra            

1,00 73,53 73,53

VT           Ud  Banc de prolipropilè per a 5 persones amb suports metàl�lics    

1,00 20,59 20,59

T2C          Ud  Taquilla metàl�lica individual amb clau de 1,78m d'alçada       

3,00 12,08 36,24

79K          Ud  Taula metàl�lica amb capacitat per a 10 persones per a menjador 

1,00 21,32 21,32

5C           Ud  Neteja i desinfecció de casetes d'obra. Neteja semanal          

1,00 156,42 156,42

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS1 INSTAL�LACIONS
PROVISIONALS D'OBRA.................................................................

1.030,75
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SYSSENY SENYALITZACIONS                                                 

5T52         Ud  Cartell indicatiu de risc                                       

Cartell indicatiu de risc de 0.30x0.30 m. amb suport metàl�lic de

ferro galvanitzat 80x40x2 mm. i 1,3 m. d'alçada, inclosos obertura

de pou, formigonat , col�locació i desmuntatge.

1,00 12,29 12,29

234          Ud  Senyal de perill d'obres                                        

Senyal de perill d'obres, triangular de 700 mm. de costat, d'acer

galvanitzat, col�locació i desmuntatge.

1,00 53,39 53,39

2342G        Ud  Senyal de protecció obligatòria del cap                         

Senyal de protecció obligatòria del cap, de P.V.C. rígid,

col�locació i desmuntatge.

1,00 138,18 138,18

TOTAL SUBCAPÍTULO SYSSENY SENYALITZACIONS............... 203,86

SUBCAPÍTULO SYSIND PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

235          Ud  Parella de guants de cuir i lona (tipus americà)                

4,00 2,53 10,12

45           Ud  Parella de guants de goma (neoprè)                              

3,00 1,89 5,67

GWE2         Ud  Parella de guants aïllants per a electricistes                  

2,00 28,40 56,80

2T23T        Ud  Parell de botes de seguretat                                    

Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl�liques.

5,00 24,61 123,05

52P          Ud  Parell de botes de goma (d'aigua)                               

2,00 11,99 23,98

24634        Ud  Ulleres panoràmiques antipols                                   

3,00 2,52 7,56

74M          Ud  Ulleres antiimpactes                                            

4,00 11,36 45,44

2354V        Ud  Casc de seguretat                                               

10,00 3,05 30,50

78N          Ud  Protectors auditius tipus tap                                   

5,00 12,23 61,15

1256         Ud  Granota de treball                                              

10,00 16,41 164,10

TOTAL SUBCAPÍTULO SYSIND PROTECCIONS INDIVIDUALS. 528,37
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SUBCAPÍTULO SYSCOL PROTECCIONS COL�LECTIVES                                        

06456        Ud  Extintor portàtil de pols polivalent                            

Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6Kg. de càrrega i

eficàcia 21A/113B, amb suports.

2,00 32,88 65,76

34899        Ud  Farmaciola d'obra instal�lada                                   

1,00 21,43 21,43

21455        Ud  Reposició de material de farmaciola d'obra                      

1,00 41,15 41,15

TOTAL SUBCAPÍTULO SYSCOL PROTECCIONS
COL�LECTIVES.................................................................................

128,34

SUBCAPÍTULO SYS21 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT                                          

4512         H   Reunions coordinació en matèria de seguretat e higiene          

4,00 53,29 213,16

24312        H   Formació de seguretat e higiene en el treball                   

Formació de seguretat e higiene en el treball, considerant una

hora a la setmana i realitzada pel coordinador en seguretat e

higiene o per un tècnic competent.

10,00 11,49 114,90

123          Ud  Revisió mèdica obligatòria                                      

1,00 43,33 43,33

5.4          Ud  Equip de manteniment i conservació dels equips de protecció     

Equip de manteniment i conservació dels equips de protecció

indiv idual i dels sistemes de protecció col�lectiva, considerant una

hora diària d'ajudant i peó

3,00 20,11 60,33

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS21 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT....... 431,72

TOTAL CAPÍTULO 08709 SEGURETAT I  SALUT.................................................................................................. 2.323,04
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CAPÍTULO 121CDC CONTROL QUALITAT                                                

SUBCAPÍTULO 121.3 Terraplenat                                                     

98124        ud  Anàlisi Granulomètric                                           

1,00 68,00 68,00

958412       ud  Límits d' Atterberg                                             

1,00 45,00 45,00

958423       ud  Proctor Modificat                                               

1,00 75,00 75,00

954851       ud  Index CBR                                                       

1,00 141,00 141,00

965842       ud  Densitat ¨in situ¨                                              

5,00 70,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 121.3 Terraplenat....................................... 679,00

SUBCAPÍTULO 121.4 Subbase Granular                                                

98124        ud  Anàlisi Granulomètric                                           

2,00 68,00 136,00

958412       ud  Límits d' Atterberg                                             

2,00 45,00 90,00

958423       ud  Proctor Modificat                                               

3,00 75,00 225,00

958452       ud  Desgast de los angeles                                          

1,00 95,00 95,00

965842       ud  Densitat ¨in situ¨                                              

10,00 70,00 700,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 121.4 Subbase Granular........................... 1.246,00
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SUBCAPÍTULO 121.6 Gespa Artificial                                                

12.923       UD  Certificat qualitat producte IBV                                

Certificado de producto y  de prestación deportiva de Césped INSTALADO emitido por el Instituto de

Bioquímica de valencia IBV.

Estos ensayos consistiran en :

1.- Amortiguación de Impactos

2.- Bote de pelota

3.- Deformación

4.- Planimetría

5.- Rodadura de pelota

6.- Tracción rotacional (resistencia al giro)

1,00 2.362,00 2.362,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 121.6 Gespa Artificial................................ 2.362,00

TOTAL CAPÍTULO 121CDC CONTROL QUALITAT.............................................................................................. 4.287,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 362.171,22
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea           

CAPITULO RESUMEN EUROS %

121 TREBALLS PREVIS....................................................................................................................................... 3.588,70 0,99

1 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................................................... 33.371,84 9,21

2 XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE.......................................................................................................... 22.290,35 6,15

4 XARXA DE REG............................................................................................................................................ 33.261,09 9,18

6 PAVIMENTACIÓ............................................................................................................................................ 74.370,03 20,53

101 GESPA ARTIFICIAL....................................................................................................................................... 127.811,50 35,29

11 EQUIPAMENT ESPORTIU.............................................................................................................................. 16.502,18 4,56

658 TANCAMENTS............................................................................................................................................. 22.705,35 6,27

7 IL�LUMINACIÓ.............................................................................................................................................. 21.660,14 5,98

08709 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 2.323,04 0,64

121CDC CONTROL QUALITAT ................................................................................................................................... 4.287,00 1,18

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 362.171,22

13,00% Gastos generales.......................... 47.082,26

6,00% Beneficio industrial ........................ 21.730,27

SUMA DE G.G. y  B.I. 68.812,53

16,00% I.V.A....................................................................... 68.957,40

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 499.941,15

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 499.941,15

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

, a 13 de nov embre de 2010.

El promotor                                                                                                                
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