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PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B I EL POLÍGON DEL MAS BLAU II 
EN L’ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA  
 
 
 
MEMÒRIA 
 
 
1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objecte d’aquest projecte és el disseny, la descripció i la valoració de les obres 
necessàries per remodelar el tram de la C-32B que dona accés a l’aeroport de Barcelona situat 
al municipi del Prat de Llobregat (comarca del Baix Llobregat). 

 
Cal tenir present, en la redacció i el desenvolupament del present projecte, l’especial 

situació del sector a remodelar, que és la carretera que dona accés a l’aeroport del Prat de 
Llobregat, i l’estat actual en el que es troba la zona de projecte. És per tant, l’àmbit de treball, 
un escenari important degut a la seva ubicació que haurà de ser tractat com a tal en el seu 
disseny i la seva concepció.    
 
 
2. ESTAT ACTUAL I CONDICIONANTS 
 
 

El projecte de remodelació de la C-32B neix amb l’objectiu de millorar el traçat actual 
de la carretera esmentada, en el punt d’entrada a l’aeroport, aprofitat una sèrie de 
condicionants que fan possible la millora d’aquest sector.  

 
Actualment, el traçat de la C-32B té una petita discontinuïtat que es deguda, entre 

d’altres motius, a la construcció de la futura estació Terminal Actual de la L-9 de metro de 
Barcelona i al soterrament de l’estació de la RENFE. El projecte de remodelació que és defineix 
en aquest document suposa la finalització de les obres descrites anteriorment i aprofita els 
espais d’oportunitat creats a la superfície per millorar el traçat de la C-32B i, per tant, corregir 
aquesta petita discontinuïtat i dotar d’un traçat més suau a la carretera esmentada en aquest 
punt. A continuació s’adjunta una fotografia aèria de l’àmbit de projecte on es poden identificar 
els factors descrits anteriorment i on es pot observar la variació del traçat de la carretera a 
conseqüència de les obres descrites.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 . Fotografia aèria de l’àmbit de projecte 
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 Com s’observa a la imatge anterior, el traçat de la C-32B pateix una variació que es 
deguda a les obres existents que, un cop finalitzades, permetran la millora d’aquest traçat.  
 
 A continuació s’adjunta una imatge en planta de la futura estació Terminal Actual 
de la L-9 de metro i de la futura estació de la RENFE, que també quedarà soterrada, així com 
els seus respectius traçats. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 . Plànol topogràfic de l’àmbit de projecte amb les futures estacions de la L-9 (vermell) i de RENFE (verd) 

 
 
 En la imatge anterior, es poden observar les plantes de les dues estacions, i els 
seus traçats, que arriben fins a la nova Terminal de l’aeroport de Barcelona (T1) potenciant les 
infraestructures d’arribada a les Terminals. Aquests soterraments són el condicionant bàsic per 
poder dur a terme el projecte de remodelació de la carretera perquè constitueixen el motiu 
principal de la discontinuïtat del seu traçat.  
 
 Per altra banda, l’estat actual de la zona de treball, necessita una sèrie d’enderrocs 
per condicionar la zona amb tot els inconvenients que això suposa, com ara les afeccions a 
serveis existents, la demolició d’edificis actuals etc. A L’ANNEX 2. ENDERROCS s’expliquen 
detalladament totes aquestes tasques de preparació de la zona per a la seva posterior 
remodelació.  
 
 
3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 
 
 
 Tal i com es descriu i justifica, de forma extensa, a l’ANNEX 3. ANÀLISI 
D’ALTERNATIVES, la solució escollida per al sector està molt condicionada pel traçat de 
disseny de la carretera que, sens dubte, és l’aspecte principal a millorar. A aquest fet se li 
sumen una sèrie de condicionants imposats pel propi projecte donades les característiques de 
l’àmbit i les funcions que tindrà el sector, com ara l’ampliació del pàrking, que millorarà la 
capacitat d’estacionament de l’aeroport, o l’apertura d’un carrer -al que anomenarem Eix 2- que 
permetrà unir la C-32B amb l’avinguda que dona accés a la actual T1 i millorarà l’accés als 
parkings existents.  
 
 Amb tot, es considera que la solució adoptada és vàlida per resoldre el problema 
existent, sense ser la única possible, aconseguit una harmonització entre espais i funcions, en 
aquest cas, pensant preferentment en el vehicle que circula per la carretera.  
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4. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTA L 
 
 
 Previ a l’estudi d’impacte ambiental és important valorar la ubicació del sector a 
remodelar que, com se sap, és una zona prèviament urbanitzada. Si a aquesta situació se li 
sumen les característiques de la zona, s’arriba a la conclusió de que no es pot afectar al medi 
ambient (si més no, no es pot afectar més) i, per tant, l’estudi d’impacte ambiental no és 
necessari en aquest cas. S’haurà de controlar però, que les obres es duen a terme segons 
l’establert en el present projecte i intentant reduir al màxim els efectes negatius produïts per 
l’obra. 
 
 
 
5. DIMENSIONAT DEL FERM 
 
 
 Es justifica a l’ANNEX 5. FERMS I PAVIMENTACIÓ el dimensionat del ferm que s’ha 
previst tant per a la C-32B com pel carrer d’unió amb l’avinguda existent i l’ampliació del 
parking. La secció definida s’ha basat en la norma 6.1. – I.C “Secciones de firme” de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento i en el document 
“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” també del ministeri. 
 
 S’ha emprat també, com a dada de partida per al dimensionament tan del ferm de la 
carretera comde l’Eix 2, la categoria de trànsit, que es classifica com a T1. Aquesta categoria 
s’ha deduït de la IMDp de la C-32B, que és de 1603 vehicles/dia. En el cas del dimensionament 
del ferm corresponent a  l’ampliació del pàrking s’ha estimat una categoria de trànsit lleugera 
degut al baix nombre de vehicles pesats que hi circularan. De la mateixa manera s’han 
dimensionat els ferms per a les voreres.  
 
 El primer dels dos documents enumerats ha servit per definir l’esplanada, considerant 
la tipologia del terreny que compon el sector (compost bàsicament per graves, sorres i lutites). 
S’ha dissenyat una capa de tot-ú artificial de 25 centímetres sobre la que es sustentarà el ferm 
en el cas de la C-32B i l’Eix 2 i una capa del mateix material però d’espessor 35 cm en 
l’ampliació del pàrking.    
 
 Els documents citats anteriorment han permès la definició de les capes de ferm que 
s’empraran en els vials del sector i que es resumeixen a continuació: 
 
 

1. C-32B/Eix 2  - S’emprarà una de mescla bituminosa en calent de 30 cm d’espessor,                  
formada per 3 cm de mescla bituminosa tipus M-10, 11 cm de mescla bituminosa tipus 
S-20 i 16 cm de capa base tipus G-25. 

 
2. Ampliació del pàrking  - S’emprarà una capa de mescla bituminosa en calent de 15cm 

de gruix, formada per 6 cm de capa de rodadura tipus D-12 i 9 cm de capa base tipus 
G-20.  

 
 
 
6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
6.1. MOVIMENT DE TERRES 
 
 
 El fet que les obres es duguin a terme en un sector totalment urbanitzat obliga a dur a 
terme una sèrie de treballs previs que es descriuran de forma detallada en l’ANNEX 
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2.ENDERROCS i que s’han introduït en l’apartat 2. ESTAT ACTUAL I CONDICIONANTS 
d’aquesta memòria. 
 
 El conjunt de moviment de terres inclourà: 
 

1. Enderroc de les edificacions existents, incloent la passarel·la de la RENFE, de les que 
només es tindran en compte les parts que quedin dins dels límits del projecte. 

2. Demolició del ferm que defineix el traçat actual de la C-32B. 
3. Demolició del ferm existent dels aparcaments situats al costat nord de la C-32B per dur 

a terme l’apertura de l’Eix 2 que unirà les dues vies existents principals de l’àmbit 
d’estudi. 

4. Excavació de terra vegetal de les zones verdes existents en la urbanització actual.  
5. Retirada d’elements existents. 

 
 
6.2. XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
 
6.2.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
 

Tota la relació dels càlculs  emprats  per  al  dimensionament,  així  com  el  
plantejament  de  les  bases  teòriques  i  els  condicionants  considerats es descriu, per a totes 
dues xarxes a l’ANNEX 6. XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE.  
 
 
6.2.2. XARXA DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS 
 
 
 La xarxa s'ha dissenyat considerant dues zones independents, la que forma part de la 
C-32B i l’Eix 2 i la que fa referència a l'ampliació del pàrking; ambdues xarxes s'han connectat a 
col·lectors ja existents.  
 

Tota la instal·lació ha estat dimensionada en base, com especifica la normativa, a un 
període de  retorn de 10 anys i s’han dut a terme els càlculs amb l’aplicació informàtica 
Urbatool.  
 

La solució projectada, el  traçat de la qual es pot veure al plànol 10. XARXA DE 
SANEJAMENT  i DRENATGE  –  PLANTA , utilitza  col·lectors de  polietilè  d’alta  densitat  per 
a diàmetres dels 400  fins als 800  mil·límetres.  

 
Com  a  elements  auxiliars  de  la  xarxa  es  contempla  la  utilització  de  pous  de  

registre  de  90  centímetres de diàmetre, que es col·locaran en aquells punts d’unió de 
col·lectors, de canvis de direcció i  en els casos en que hi hagi més de 50 metres de col·lector 
sense una obertura.  
 

Es  contempla  també  la  distribució  per  tots  els  vials  d’embornals  de  recollida  
d’aigua  de  tipus  reixa,  col·locats  longitudinalment  a  la  pendent  per  a  una major  absorció  
de  cabals. S’ubicaran  segons  s’especifica als plànols  i a l’annex corresponent, donat que 
s’han dimensionat de  forma particular per a cada vial. Es reforçaran, a més, aquells punts 
susceptibles d’acumular aigües estancades.  
  
 
6.3. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
 

La instal·lació d’il·luminació pública, que queda clarament definida en l’ANNEX 7. 
INSTAL·LACIÓ  D’ENLLUMENAT PÚBLIC  s’ha dimensionat en base a la normativa vigent en 
aquest camp i amb l’ajuda  de l’aplicació informàtica Lumcal de l’empresa Carandini.  
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L'estudi s'ha realitzat bàsicament a l'àmbit de la C-32B i l’Eix 2 del present projecte; a la 

zona d'ampliació del pàrking s'ha aprofitat l’enllumentat existent mitjançant torres d’iluminació i 
no s'ha considerat necessari la realització d'un estudi especific. 

 
La  instal·lació,  dimensionada  segons  criteris  de  caiguda  de  tensió,  és  de  secció  

6  mm2.     
 

 
 
6.4. PAVIMENTACIÓ 
 
 
 Cal indicar, en l’inici d’aquest apartat, que la definició de la pavimentació del projecte 
s’ha fet amb una voluntat continuista, buscant l’harmonització el traçat de la carretera existent i 
el projectat. Tant els criteris que això comporta com els materials que es preveu utilitzar estan 
especificats i detallats a l’ANNEX 5. FERMS I PAVIMENTS. 
 
 S’emprarà, per tant, en totes les voreres projectades un panot el més similar possible a 
l’actual, de 20x20x4 centímetres, que es disposaran sobre una capa de formigó HM-20 de 10 
centímetres amb una capa intermitja de 2 centímetres de ciment Portland.  
 
 
6.5. SENYALITZACIÓ 
 
  
 El conjunt d’elements que configuraran la senyalització queda definit en el plànol 17. 
SENYALITZACIÓ VIAL, on es descriu també la ubicació exacta de cada un dels elements. De 
forma reduïda es pot indicar que s’utilitzaran: 
 
 

1. Cinc senyals de CEDEIXI EL PAS en aquells punts de confluència entre vials i carrils 
d’entrada a les glorietes existents. 

2. Vuit senyals d’STOP en aquells punts amb més riscs, localitzats bona part d’ells dins 
l’ampliació del pàrking existent. 

3. Tres senyals de PROHIBIDA LA CIRCULACIÓ A UNA VELOCITAT SUPERIOR A 60 
Km/h per marcar la velocitat límit de la C-32B. 

4. Deu senyals de PROHIBIDA LA CIRCULACIÓ A UNA VELOCITAT SUPERIOR A 50 
Km/h per marcar la velocitat límit del Carrer X i de les vies d’accés als pàrkings 
existents. 

5. Tres senyals de ENTRADA PROHIBIDA per indicar carrers de circulació en direcció 
contrària. 

6. Tres senyals de INTERSECCIÓ EN SENTIT GIRATORI OBLIGATORI per avisar de 
l’existència de les glorietes projectades i existents. 

7. Divuit senyals de SITUACIÓ D’UN PAS DE PEATONS per indicar la possible presència 
de vianants que tenen preferència de pas.  

8. Dues senyals de PARKING per localitzar la situació de l’aparcament de la T2. 
9. Franja discontinua horitzontal per a delimitació dels carrils. 

 
 
 
 
6.6. ESPAIS VERDS I MOBILIARI URBÀ 
 
 
6.6.1. ESPAIS VERDS 
 
  
 Donat la gran superfície de zones verdes de la que disposa el sector s’ha projectat una 
utilització mixta d’aquestes, combinant la funció paisatgística amb la delimitadora. Bàsicament 
la funció principal d’aquestes zones verdes és la de separar l’àmbit de la C-32B de les zones 
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de pàrquing existents a banda i banda del traçat de la carretera, fent una distinció entre la zona 
peatonal i el trànsit de vehicles. 
 
 Es planteja la plantació de diferent arbrat segons la zona, mantenint sempre una 
uniformitat en quant a tipologies d’arbre proposades en l’àmbit.  
 
 S’han previst, per al reg de tota la vegetació, un sistema de tipus Tech-Line. Es 
projecten diferents sistemes de cada, que aniran connectats a la xarxa d’abastament mitjançant 
les boques de reg.  
 
 La justificació de les decisions preses així com les característiques tècniques queden 
perfectament definides en l’ANNEX 8. ESPAIS VERDS I MOBILIARI URBÀ. 
 
    
 
6.6.2. MOBILIARI URBÀ 
 
 
 El mobiliari urbà, degut al tipus d’obra projectada, no resulta un element principal en la 
remodelació de la C-32B, tot i així, s’han utilitzat tres tipus d’elements que s’han col·locat als 
espais verds amb funcions molt bàsiques. 
 
 La ubicació dels elements respon a la lògica, distribuint papereres per a l’ús dels 
vianants en zones properes als accessos a les estacions i dins del pàrking, i col·locant pilones 
per evitar el pas dels vianants als espais verds que delimiten la carretera. Per últim, s’han 
disposat bancs per crear zones de descans al voltant de les sortides de metro projectades.     
 
 La relació resumida dels elements projectats és la següent. 
 

 
1. Papereres Vida Inox o similar (metàl·lica) 

 
2. Pilones Micromàrmol o similar 

 
3. Bancs model Toledo  

 
 
 Tots els elements projectats són del catàleg de Fundición Dúctil Benito i poden ser 
substituïts per mobiliari d’altres cases de característiques similars. La descripció d’aquests 
elements així com la de tota la resta i la justificació de la seva elecció es pot trobar a l’ANNEX 
8. ESPAIS VERDS I MOBILIARI URBÀ. 
 
 
7.  SERVEIS AFECTATS 
 
 

Tenint en compte els treballs d’enderrocs que s’han de dur a terme al present projecte, 
és obvi pensar en la complexitat de la retirada dels serveis afectats que actualment es troben a 
l’àmbit de projecte. Aquest treballs destinats a la retirada dels serveis actuals presenten en si 
mateix un projecte d’instal·lacions que necessita de mà d’obra especialitazada. Per aquests 
motius, els serveis afectats constitueixen un projecte independent del present que ha estat 
adjudicat a un altre empresa per a la seva execució. No obstant, la simultaneïtat en l’execució 
d’ambdós projectes reclama una coordinació màxima entre les dues o més empreses 
implicades per tal d’aconseguir els màxims rendiments possibles. En conclusió, el present 
projecte té com a objectiu la demolició i posterior urbanització de l’àmbit de projecte pero no 
contempla la retirada dels serveis afectats presents a la zona.    
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8. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 El control de qualitat dels materials i de les partides d’obra executades seran a 
càrrec del contractista sempre i quan el cost no superi el 1% del P.E.M (Pressupost d’Execució 
Material). En cas que aquest cost sigui superior, la diferència serà abonada per la propietat. 
 
 Els controls i assaigs necessaris pel control correcte de l’obra seran determinats 
per la direcció Facultativa de l’obra.  
 
 
 
9. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
 
 Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les 
característiques de les obres projectades, la duració estimada dels treballs de remodelació que 
es descriuen en el present projecte es de 11 MESOS , tal i com concreta en l’ANNEX 11. PLA 
D’OBRA. 
 
 
 
10. TERMINI DE GARANTÍA 
 
 
 El termini de garantía de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva 
recepció. Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les 
obres i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 
 
 
 
11. PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
 
 El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costs actuals de mà 
d’obra, dels materials i de la maquinària, per poder formar les preus de les diverses unitats 
d’obra, tal i com es justifica a l’ANNEX 12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 
 Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha 
elaborat el pressupost de les obres, que s’inclou com a document núm. 4 d’aquest projecte i del 
qual s’obté el següent resum: 
 
 
 

1) Pressupost general d’execució material  [P.E.M]: 2.302.937,66 € (DOS MILIIONS 
TRES-CENTS DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS) 

 
 
 

2) Pressupost general d’execució per contrata  (amb I.V.A) [P.E.C]: 3.315.999,94 € 
(TRES MILIONS TRES-CENTS QUINZE MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS 
AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 
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12. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE  
 
 
 El present projecte està integrat pels següents documents: 
 
 
DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA I ANNEXES 
 
 MEMÒRIA 
 
 ANNEXES 
 

- ANNEX 1. Reportatge fotogràfic 
- ANNEX 2. Enderrocs 
- ANNEX 3. Anàlisi d’alternatives 
- ANNEX 4. Traçat 
- ANNEX 5. Ferms i paviments 
- ANNEX 6. Sanejament i drenatge 
- ANNEX 7. Instal·lació d’enllumenat públic 
- ANNEX 8. Espais verds i mobiliari urbà 
- ANNEX 9. Estudi de seguretat i salut 
- ANNEX 10. Pla de gestió de residus 
- ANNEX 11. Pla d’obra 
- ANNEX 12. Justificació de preus 

 
DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS 
 
 
DOCUMENT NÚM. 3 – PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT NÚM. 4 – PRESSUPOST 
 
 - Amidaments 
 - Quadre de preus núm. 1 
 - Quadre de preus núm. 2 
 - Pressupost 
 - Resum del pressupost 
 - Pressupost d’execució per contrata 
 
 
13. OBRA COMPLETA 
 
 
 Aquest projecte inclou la totalitat de les obres necessàries per executar la 
remodelació, les quals constitueixen una obra completa, susceptibles de ser rebudes per al seu 
ús un cop finalitzades. 
 
 
14. CONCLUSIÓ 
 
 
 Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que 
constitueixen aquest projecte, es considera que la informació facilitada és suficient per 
descriure i pressupostar les obres del projecte de remodelació.  
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ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC   
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 L’objecte d’aquest annex és la definició de l’actual situació de l’àmbit de treball 
mitjançant la presentació de diverses fotografies preses durant el mes d’octubre de 2012.  
 
 
 
2. FOTOGRAFIES DEL SECTOR 
 
 
 
 
 
 
    

 
Fotografia 1 . Estat actual de la C-32B en el punt inicial del projecte, és a dir, en el límit nord de la carretera. 
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Fotografia 2 . Estat actual del traçat de la C-32B en l’accés a l’estació de la RENFE i a la zona de parkings. 
 
 

 
 

Fotografia 3 . Estat actual de la bifurcació de la C-32B que dona accés a la zona d’aparcaments 
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Fotografia 4. Imatge presa des de l’actual passarel·la de la RENFE del traçat actual de la C-32B un cop passada 
l’entrada als aparcaments. 

 
 
 

   
 

Fotografia 5. Imatge panoràmica capturada des de la passarel·la de la RENFE  que mostra la discontinuïtat del traçat 
de la carretera en aquest punt. 
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Fotografia 6 . Estat actual del parking que es troba sota la passarel·la de la RENFE i que es pretén ampliar amb la 
redacció del present projecte 

 

 
 

Fotografia 7 . Vista de la glorieta existent que dona accés a l’estació de la RENFE 
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Fotografia 8 . Vista de l’actual camí peatonal paral·lel al traçat de la carretera, que dona accés a l’estació de la RENFE. 
 
 

 
  

Fotografia 9 . Vista de l’actual estació de la RENFE 
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Fotografia 10 . Vista de l’actual passarel·la de la RENFE que dona accés a la T2. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 Fotografia 11 . Fotografia que mostra l’estat dels parkings col·lindants a l’Avinguda existent al nort del 
projecta que dóna accés a la T1. Imatge presa desde la mateixa Avinguda. 
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Fotografia 12 . Vista de l’estat actual de la rotonda que conectarà la C-32B amb la mateixa a través de l’Eix 2 projectat 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2. Enderrocs e Inventari d’Edificacions 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
 
 Aquest annex té per objecte l’estudi de les tasques d’enderrocs que s’han de realitzar a 
l’àmbit de treball abans de començar amb la pròpia remodelació que proposa el present 
projecte. Com se sap, l’estat actual de la zona de projecte no és un solar verge, està totalment 
urbanitzat i es requereixen unes tasques prèvies de preparació del terreny per poder començar 
amb la nova ordenació proposada en el present projecte. A l’ANNEX 1. REPORTATGE 
FOTOGRÀFIC es poden veure una sèrie d’imatges que descriuen la situació actual de la zona 
de treball. 
 
 
2. ENDERROCS 
 
 
 Com s’ha comentat a la introducció d’aquest annex, el projecte de remodelació de la C-
32B i el seu entorn, requereix una sèrie de treballs d’enderrocament que estan definits 
gràficament al PLÀNOL 4. ENDERROCS.  
 
 La distribució que defensa el present projecte és totalment diferent a l’existent i això té 
com a conseqüència directa que no es pugui aprofitar gairebé res de la urbanització actual per 
fer possible l’execució del present projecte, que contempla la remodelació de la C-32B i 
proposa millores al seu entorn. El canvi de traçat projectat per a la carretera en qüestió és molt 
significatiu i produeix que l’ordenació dels elements pateixi un canvi dràstic que només es 
soluciona amb un enderroc massiu de l’actual urbanització. 
 
 En els apartats següents s’explicaran detalladament les diferents tasques 
d’enderrocament que es realitzaran en el present projecte fent una divisió en 4 grans grups: 
l’enderroc de ferms i pavimentació existent, l’excavació de terra vegetal, la retirada dels 
elements més significatius i per últim i més important, l’enderroc de les edificacions existents 
dins l’àmbit del projecte. 
 
 
2.1. FERMS I PAVIMENTACIÓ  
 
 
 L’enderroc de ferms i pavimentació que s’ha de realitzar en el present projecte es 
degut, principalment, al canvi de traçat de la C-32B i a l’apertura de l’Eix 2 que unirà la 
carretera amb la avinguda que dóna accés a la nova T1 de l’aeroport de Barcelona. En total, 
s’ha de realitzar un enderroc d’aproximadament 21.060 m2 mentre que només es pot aprofitar 
una superfície de 3830 m2 del ferm existent. Això significa que només es pot reutilitzar, després 
de ser tractar correctament, aproximadament un 18 % de la pavimentació actual, amb el 
desgast econòmic que això suposa. Per últim, comentar que l’enderroc de la pavimentació és el 
més important en quan a extensió. 
 
 
2.2. EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL 
 
 
 L’excavació de terra vegetal és, en quan a extensió, la segona operació més important 
però no suposa un desgast econòmic important degut al poc desnivell existent a la zona de 
projecte. Aquest espais verds a enderrocar es distribueixen a banda i banda de l’actual traçat 
de la carretera tal i com es pot observar al PLÀNOL 4. ENDERROCS.  
 
 
2.3. RETIRADA D’ELEMENTS 
 
 
 Actualment, degut a les obres que afecten a l’entorn del projecte, és fa molt difícil fer un 
anàlisi exacte de la posició dels diferent elements existents perquè sovint canvien la seva 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B I EL POLÍGON 

DEL MAS BLAU II EN L’ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA                                               ANNEX 2 2  

 

posició. Les senyals de trànsit, per exemple, varien la seva posició en funció de l’estat de les 
obres i dels límits que es necessiten. En el present projecte s’ha intentat localitzar els elements 
més significatius per intentar fer un estudi lo més aproximat possible a la realitat, assumint un 
error que es degut, com s’ha comentat anteriorment, al constat estat de canvi que pateix la 
zona propera a l’aeroport.  
 
 En aquest estudi, s’han analitzat la retirada d’elements com ara els arbres o arbustos, 
les senyals de trànsit o la retirada del mobiliari urbà com ara les faroles existents. Per donar 
alguna dada significativa s’ha previst la retirada de 37 arbres, 26 senyals de trànsit i 22 faroles, 
entre d’altres molts elements.  
 
 
2.4. EDIFICACIONS 
 
 
 Sens cap tipus de dubte, els enderrocs de les edificacions existents constitueixen la 
part més important d’aquesta preparació prèvia del terreny. L’enderroc, per exemple, de l’actual 
estació de la RENFE, que se suposa soterrada al present projecte, és un element clau per 
entendre la possibilitat de modificar el traçat de la carretera, objectiu principal d’aquest projecte. 
En tot cas, cal comentar que el present projecte només contempla l’enderroc dels edificis que 
es troben dins dels límits de projecte i , per exemple, no contempla la demolició total de la 
passarel·la de RENFE.  
 
 En total, el projecte engloba l’enderroc de cinc edificacions, tres de les quals (les més 
rellevants) estan descrites a les fitxes tècniques que apareixen a l’apartat de fitxes tècniques. 
 
 
2.4.1. FOTOGRAFIES 
 
  
 En aquest apartat es mostren unes fotografies de les edificacions a enderrocar preses 
a l’octubre de 2012.    
 
 
 
   

 
 

Figura 1 . Edifici annex a l’estació de la RENFE (fitxa tàcnica núm 3) 
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Figura 2 . Edifici corresponent a l’estació de la RENFE (fitxa tàcnica núm 1) 
 
 
 

 
 

Figura 3 . Vita actual de la passarel·la de la RENFE (fitxa tècnica núm. 2) 
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Figura 4 . Edifici existent al camí paral·lel a la C-32B 
 
 
 

 
 

Figura 5 . Edifici existent dins del recinte adjacent al camí paral·lel a la C-32B 
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2.4.2. FITXES TÈCNIQUES 
 
 En el mapa que s’adjunta a continuació es troba la localització d’aquestes tres 
edificacions més importants.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 . Plànol de situació de les edificacions més rellevants 

 
 
 Els següents documents són les fitxes tècniques dels edificis nombrats anteriorment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 . Dades de l’edifici de l’actual estació 
de la RENFE. 
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Figura 8 . Dades de la passarel·la que comunica 
l’estació de la RENFE amb la T2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 . Dades de l’edifici annex a 

l’estació de RENFE. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3. Estudi d’alternatives 
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ANNEX 3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
 

Aquest annex té per objecte l’exposició i l’estudi de les diferents alternatives que 
presenta el projecte de remodelació de la C-32B i el sector del Mas Blau en l’accés a la T2 de 
l’aeroport del Prat de Llobregat. També s’inclourà en aquest document la justificació de la 
solució adoptada i els criteris emprats per l’elecció. 

 
Cal partir de la base, i així es va fer en l’inici del disseny del projecte, que l’aspecte 

bàsic a solucionar és la millora del traçat de la carretera en aquest punt i que, per tant, 
l’ordenació dels espais es veurà totalment condicionada pel traçat definitiu.  

 
En aquest cas, cal dir que l’espai de treball no està sotmès a cap limitació i això fa 

possible que la solució escollida no sigui la única viable, en tot cas, s’ha intentat aprofitar al 
màxim els espais creats a conseqüència del soterrament de la RENFE amb l’objectiu 
d’optimitzar l’explotació posterior.  

 
Es pot concloure, per tant, que l’estudi d’alternatives es centrarà, bàsicament, en la 

definició del repartiment de l’espai a banda i banda de la C-32B així com en les característiques 
de la pròpia via i les seves bifurcacions. Com es pot comprovar i com s’ha dit anteriorment, un 
cop realitzades les obres de preparació de la zona (enderrocs), el marge d’actuació és bastant 
ampli, fet que comporta que la solució que s’ha considerat no representi la única alternativa 
vàlida.   

 
 
2. ALTERNATIVES PROPOSADES 
 
 
 Partint de les premisses definides a l’apartat anterior s’ha realitzat un estudi de 
solucions possibles gràcies al qual s’ha arribat a la solució escollida. Com s’ha comentat 
anteriorment, la màxima prioritat ha set la definició del traçat de la C-32B així com les seves 
característiques, un cop definit això s’ha pensat com distribuir l’espai a banda i banda de la 
carretera tenint en compte l’entorn del projecte.  
 
 Des de el primer moment, va aparèixer la dificultat de què la carretera arribava a la 
zona de projecte amb dos carrils i havia de finalitzar amb tres carrils i a més necessitava una 
bifurcació cap a la zona d’aparcament, tal i com existia en un principi. Per altra banda, també 
era necessari crear una unió de la carretera amb la zona nord, tal i com existia en un primer 
moment, que assegurés la connexió amb l’avinguda que dóna accés a la nova Terminal (T1). 
Cal comentar que la C-32B és una carretera que dona accés a la Terminal 2 (T2) de l’aeroport 
del Prat però, tenint en compte la construcció de la Terminal 1, ha de poder enllaçar amb 
aquesta nova infraestructura. Amb aquesta finalitat es va optar per bifurcar la via cap a la zona 
nord tal i com s’explicarà en el següent apartat. 
 
 Com es pot observar, la solució escollida per a la C-32B està condicionada a les 
necessitats que ha de resoldre i per tant, limita de forma clara les solucions possibles. 
Actualment, aquest tram de la carretera també soluciona els aspectes comentats anteriorment 
però de forma desordenada i amb un traçat que es veu totalment afectat per les obres de 
l’entorn. Amb la solució de traçat escollida, es compleixen les premisses exigides amb l’ 
avantatge de comptar amb un traçat totalment uniforme que es fa més còmode i més segur per 
als vehicles que hi circulen.  
 
 En quan als espais que es creen a banda i banda de la carretera, les alternatives són 
infinites i s’ha intentat optar per una solució coherent que respecti l’actual configuració de 
l’entorn. En un primer moment, es va optar per crear uns espais verds a banda i banda de la 
carretera amb la intenció de dotar a la zona d’un encant paisatgístic ja que coincideix amb 
l’ultima imatge de la ciutat que tenen els viatgers abans d’accedir a l’Aeroport. Aquesta 
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característica crea la necessitat de potenciar els espais verds i donar una imatge agradable de 
la ciutat. Un cop plantejada la solució, es va observar un excés d’espais verds que trencaven 
amb l’entorn que es troba al llarg de tot el recorregut de la C-32B. Amb aquesta observació, es 
va decidir fer una ampliació del parking existent a l’àmbit de projecte, amb l’objectiu d’aprofitar 
el terreny per crear noves places d’aparcament, sempre necessàries al costat d’un aeroport, i 
seguir les característiques que venen de l’entorn, sense deixar d’utilitzar els espais verds com a 
separació entre la zona d’aparcament i la carretera. A la zona nord de la carretera, existia la 
necessitat d’obrir un carrer –Eix 2- a través de la zona d’aparcament existent que donés 
continuïtat al projecte i així es va fer. En aquest context, es va contemplar l’apertura de l’Eix 2 
bàsicament per dos motius. En primer lloc, aquest nou carrer millora les condicions actuals 
d’accés als parquings existents i, en segon lloc, permet la unió amb l’avinguda que dóna accés 
a la nova Terminal de l’aeroport de Barcelona (T1). Tanmateix, tal i com s’ha realitzat a la zona 
sud de la C-32B, es crea una zona d’espai verd que funcioni com a separador entre la 
urbanització futura i la carretera amb l’objectiu de que pugui ser explotada pels ocupants 
d’aquesta nova urbanització.  
 
 Es pot comentar, per tant, que el tractament dels espais creats a banda i banda de la 
carretera han estat sotmesos a un anàlisi exhaustiu per tal d’aprofitar al màxim les seves 
característiques.  
 
 
 
3. SOLUCIÓ ESCOLLIDA  
 
  

Després d’haver analitzat l’evolució del projecte fins a arribar a la solució final, aquest 
apartat té l’objectiu de resumir les característiques de la solució escollida així com analitzar les 
parts bàsiques en les que es divideix.  
 
 En la imatge que s’adjunta a continuació, es pot veure de forma molt esquemàtica, les 
tres parts ens les que està dividida la zona de treball segons les funcions i l’entorn, les quals 
seran descrites detalladament als apartats següents.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 .  Distribució esquemàtica de l’àmbit de treball 
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A continuació es farà una diferenciació de les parts descrites anteriorment tenint en 

compte que no totes elles pertanyen a l’àmbit del projecte i, per tant, no formen part del mateix.  
 
 
3.1. DISTRIBUCIÓ DINS L’ÀMBIT DE PROJECTE  
 
 

Si es realitza un estudi tenint en compte només l’àmbit de treball, és a dir, si s’analitza 
només dins dels límits del projecte, podem diferenciar cinc grans blocs: la zona que ocupa el 
nou traçat de la C-32B, la zona corresponent a l’ampliació del parking, els espais verds, les 
zones reservades als accessos a la L9 de metro i la RENFE i, per últim, la zona ocupada per 
l’Eix 2. En aquest apartat es definiran clarament les característiques d’aquests cinc grans blocs 
amb la finalitat d’entendre les seves funcions i la seva relació amb l’entorn.  

 
 

3.1.1. C-32B 
 
 
 En aquest apartat es definiran els trets més importants i les característiques de la 
carretera mencionada així com la seva relació amb l’entorn. Com s’ha comentat anteriorment, 
la gran prioritat i l’objectiu principal del present projecte és millorar el traçat de la carretera en 
aquest punt, que es veu alterat per una sèrie de factors que s’han descrit en l’apartat 2.ESTAT 
ACTUAL I CONDICIONANTS dins la memòria d’aquest projecte. La gran preocupació, per tant, 
és la de trobar una solució que millori la discontinuïtat existent en el traçat i a la vegada permeti 
les connexions necessàries amb altres sectors, com ara la zona de parking i la unió amb la 
nova Terminal a través de l’Eix 2.  
 
 En primer lloc, es va tallar la carretera actual per dos punts, que coincideixen amb els 
límits del projecte, delimitant així l’actuació. En segon lloc, es va dissenyar l’eix principal gràcies 
al qual es va aconseguir suavitzar el traçat; tots els detalls del disseny de l’eix principal així com 
el programa utilitzat s’expliquen a l’ANNEX 4. TRAÇAT. Un cop conegudes les dades anteriors 
comença el treball de disseny dels carrils i de les diferents seccions de la carretera amb 
l’objectiu de complir les premisses descrites anteriorment. Per analitzar les diferents seccions 
que adopta la carretera al llarg de l’àmbit de treball utilitzarem la referència del punt kilomètric 
agafant com a punt inicial (0+000) el tall nord de la carretera coincidint amb el límit de projecte i 
s’avançarà de nord a sud, en el sentit de la carretera. Els diferents trams són els descrits a 
continuació:  
 

1) P.K 0+000 
 

En aquest punt, que és el punt inicial, la carretera té 3 carrils de 3.25 metres 
d’amplada. 

 
  

2) P.K 0+050 
 

Si analitzem la carretera 50 metres més enllà del punt inicial, s’observa que la 
carretera principal consta de dos carrils centrals de 3.25 metres d’amplada que es 
mantindrà fins al final, però si ha afegit un carril de la mateixa amplada que dona accés 
directe al parking de l’aeroport. Per altra banda, el tercer carril d’inici que estava més al 
nord s’ha bifurcat anant a buscar un altre carril que apareix de la zona de pàrquings 
existent al nord del traçat de la carretera. Aquests dos carrils, també d’amplada 3.25 
metres, estan separats de la carretera principal per una mitjana de 2 metres d’amplada. 

 
 

3) P.K 0+200 
 

En aquest punt del traçat de la C-32B es troba la secció més repetida i la 
principal de tot el projecte, que consta de 4 carrils de 3.25 metres separats de dos en 
dos per una mitjana de 2 metres d’amplada. Els dos carrils situats més al sud són els  
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propis de la carretera mentre que els carrils que es troben al nord són una bifurcació de 
la carretera amb l’objectiu de donar accés a la nova terminal. D’aquests dos últims 
carrils cal comentar que el que està tocant a la mitjana es trobarà, al final del traçat, 
amb els 2 carrils que formen la C-32B, mentre que l’altre carril es separa donant accés 
a la zona d’urbanització futura. 

 
 

4) P.K 0+350 
 
 

En aquest punt del traçat, la secció de la carretera principal, és a dir, els dos 
carrils que estan al sud de la mitjana, segueixen constants, mentre que en la part nord 
de la mitjana només apareix un carril, el mateix que s’ajuntarà amb la secció principal 
pocs metres després. El carril que es trobava més al nord s’ha bifurcat completament 
per anar a buscar la nova Terminal de l’aeroport del Prat (T1) mitjançant l’Eix 2 del 
projecte. Uns quans metres més endavant aquest carril que s’ha separat tornarà a 
ajuntar-se al carril que es troba al nord de la mitjana precisament per realitzar la funció 
inversa, unir la terminal nova a través de l’Eix 2 amb la C-32B i, per tant, amb la 
Terminal 2, antigues terminals A,B i C.  

 
 

5) P.K 0+434 
 
 

Aquest punt kilomètric del traçat coincideix amb els límits de treball i, per 
tant,amb la última secció del projecte. En aquesta zona, tal i com ens trobàvem al P.K 
inicial, la secció consta de tres carrils de 3.25 metres d’amplada, amb l’objectiu 
d’empalmar amb la secció existent de la carretera. 

 
 
 Com a conclusió i amb l’ajut de l’anàlisi realitzat anteriorment, es pot comprovar que la 
carretera, dins l’àmbit de projecte, té una longitud total de 434 metres i pateix canvis de 
secció atenent a les diferents funcions que ha de complir. 
 
 
3.1.2. AMPLIACIÓ PARKING 
 
 

En aquest apartat es definiran els trets característics més importants de l’ampliació de 
l’aparcament que s’ha realitzat a la entre l’espai que ha deixat la C-32B i l’actual parking situat 
sota la passarel·la de RENFE. A conseqüència del canvi de traçat de la carretera que s’ha 
realitzat en el present projecte s’ha format una zona, actualment ocupada per la mateixa 
carretera, que ha permès una ampliació del parking situat sota la passarel·la que connecta 
l’estació de la RENFE amb la Terminal 2, antigues Terminals A,B i C.  

 
L’aparcament que s’ha dissenyat segueix les mateixes característiques que l’actual, té 

uns carrils interiors de 5.5 metres, unes places de parking de dimensions 5x2.5 metres i un 
carril superior que connecta amb un altre sector del parking de 4 metres d’amplada. Amb 
l’ampliació d’aquest aparcament s’augmentaran en 362 el nombre de places de parking per a 
turismes distribuïdes en vuit carrils interiors que donen accés a elles. Per altra banda, al mig del 
parking s’ha dissenyat un passeig interior de 3 metres d’amplada que connecta els carrils 
inferiors amb els superiors intentant desviar el tràfic peatonal existent dins de l’aparcament. 
Aquest parking està separat de la C-32B per una mitjana de 6.8 metres d’amplada; les 
característiques d’aquests espais verds s’explicaran en l’apartat següent.  
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3.1.3. ESPAIS VERDS 
 
 

D’altra banda, s’han creat unes zones d’espais verds amb dues clares funcions. En 
primer lloc, amb aquestes zones verdes s’ha intentat dotar d’un atractiu paisatgístic a la zona 
que compensi l’asfalta’t de l’entorn i, en segon lloc, s’han utilitzat aquests espais per separar 
els grans blocs descrits anteriorment. Les zones verdes que s’han creat al projecte, separen la 
carretera de les zones d’aparcament existents tan al costat nord com al sud de la mateixa. La 
primera zona que s’analitzarà es la que es troba al nord de la carretera i la separa de les zones 
reservades per aparcaments situades al nord. En aquesta zona l’espai verd té una amplada de 
15 metres i té la funció afegida d’aïllar la zona de vehicles de la zona peatonal. En segon lloc, 
es troba l’espai verd que separa el parking situat al sud de la pròpia carretera així com de la 
mateixa entrada a l’aparcament. La funció d’aquest espai, com s’ha comentat anteriorment, no 
és altra que la d’identificar la zona que és parking de la que no ho és. El tractament interior 
d’aquestes zones verdes està descrit a l’ANNEX  8. ESPAIS VERDS I MOBILIARI URBÀ. 

 
 
3.1.4. ESPAIS RESERVATS ALS ACCESSOS DE LA L-9 I RENFE 
 
 

Tal i com s’observa a la figura 1 del present annex, les zones sombrejades amb color 
groc són espais reservats per incloure els accessos desde la superficie a les infraestructures 
soterrades en aquest punt (L-9 i RENFE). Aquests dos espais donen accés als parkings 
existents tant al nord com al sud de la C-32B i constitueixen sortides i entrades a les 
infraestructures inferiors. A grans trets, estan constituits per un accés mitjançant escales i un 
altre mitjançant ascensor i en el cas de l’accés nord, compta amb un área de descans formada 
per una zona verda interior i bancs situats al perimetre del mateix.   

 
 
3.1.5. EIX 2 
 
 

L’Eix 2 del projecte, sombrejat de color vermell a la figura 1 d’aquest annex, constitueix 
el carrer d’unió entre la C-32B i l’avinguda de les palmeres situada més al nord que dóna accés 
a la T1 de l’Aeroport de Barcelona. L’apertura d’aquest carrer respon bàsicament a dos 
objectius principals. En primer lloc, mitjançant l’Eix 2 s’uneixen les dues vies principals de 
l’entorn que donen accés a les dues Terminals de l’Aeroport de Barcelona millorant la connexió 
entre elles. A més, aquest punt del projecte resultarà un punt singular i estratègic de la zona 
degut a la presència de les estacions soterrades de la L-9 i de la RENFE i, per tant, resultarà 
important que en aquest punt existeixi  un carrer que connecta dues vies d’accessos a les 
Terminals de l’Aeroport. D’altra banda, la projecció de l’Eix 2 ordena el circuit interior de la zona 
nord d’aparcaments millorant els seus accessos i dota a la zona d’una certa identitat, 
actualment inexistent. 

 
Per analitzar les diferents seccions que adopta l’Eix 2 al llarg de l’àmbit de treball 

utilitzarem la referència del punt kilomètric, tal i com s’ha fet anteriorment amb la C-32B agafant 
com a punt inicial (0+000) el tall sud de la carretera coincidint amb la bifurcació de la C-32B i 
s’avançarà de sud a nord. Els diferents trams són els descrits a continuació:  

 
 
 
1) P.K 0+000 

 
En aquest punt inicial, que concideix amb la bifurcació de la C-32B, el carrer 

consta de dos carrils de 3.25 metres d’amplada, en ambdós sentits de circulació, 
separats mitjançant una mitjana de 4 metres d’amplada. 
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2) P.K 0+049 
 
 

En aquest P.K, es troba un punt singular en forma de glorieta que permet un 
canvi de secció del carrer i dóna accés al circuit interior d’aparcaments existent. La 
grlorieta té un radi interior de 14 metres i un radi exterior de 20 metres 
aproximadament, formant dos carrils interiors de 3 metres d’amplada.  

 
3) P.K 0+070 

 
 
En aquest punt del traçat es troba la secció més repetida de l’Eix 2 que consta 

de tres carrils per sentit separats per una mitjana de 2.8 metres d’amplada. Cada sentit 
de circulació està format per dos carrils de 3.25 metres d’amplada destinats a la 
circulació dels vehicles i un carril de 2 metres d’amplada destinat a l’estacionament o 
parada dels mateixos. Aquesta secció a banda i banda de la mitjana coincideix 
perfectament amb la de l’avinguda existent situada al nord de l’àmbit del projecte, a la 
qual va a parar l’Eix 2 com es comentarà a continuació. Aproximadamet al P.K 0+0150, 
es troba una intersecció en T amb l’existència d’un carrer que dóna accés als parkings 
existents.  

 
 

4) P.K 0+230 
 
 
Aquest punt kilomètric del traçat coincideix amb els limits de projecte i, per tant, 

constitueix la última secció de l’Eix 2. Com es pot observar als plànols del projecte o a 
la figura 1 del present annex, el carrer va a parar a una glorieta existent de l’avinguda 
que dóna accés a la T1 de l’Aeroport de Barcelona.  

 
 

Com a conclusió, comentar que el carrer té una longitud de 230 metres 
aproximadament i la seva secció es variable i consta de punts singulars tal i com s’ha 
especificat anteriorment. Aquest canvis de secció i l’existència de punts singulars contribueixen 
a assolir els objectius pels quals ha estat projectat l’Eix 2 del present projecte.  

  
 

3.2. DISTRIBUCIÓ FORA L’ÀMBIT DE PROJECTE  
 
 

Si es realitza un estudi com l’anterior però atenent a zones que conformen l’entorn del 
projecte sense que estiguin incloses dins dels límits del mateix, en podem destacar dues tal i 
com es mostra a la figura 1 del present annex. D’aquestes zones que constitueixen l’entorn del 
projecte en destaca la zona d’aparcaments existent –sombrejada en color taronja a la figura 1- i 
l’àmbit ocupat per l’avinguda de les palmeres que dóna accés a la T1 de l’Aeroport –
sombrejada en color lila a la figura 1-.  

 
 

3.2.1. ZONA D’APARCAMENTS EXISTENT 
 
 

Com es pot observar als plànols del present projecte, bona part de la superfície de 
l’entorn, a banda i banda de la C-32B, està ocupada per zones d’aparcaments adjacents a la 
T2 de l’Aeroport de Barcelona. El present projecte ha intentat respectar l’estructura de l’entorn i 
això es veu reflexat amb l’ampliació del parking sud un cop desviat el traçat de la C-32B i la 
millora dels accessos als aparcaments situats al nord de la carretera amb l’apertura de l’Eix 2. 
En aquest punt del traçat de la C-32B, les preexistències fan difícil una remodelació total de 
l’entorn i, per aquest motiu, s’han respectat totalment intentant millorar-les en els casos que ha 
sigut possible.   
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3.2.2. AVINGUDA D’ACCÉS A LA T1 
 

 
L’avinguda de les palmeres situada al nord de la C-32B constitueix un eix principal en 

l’estructura de l’entorn i es una de les infraestructures més noves que s’han projectat per 
millorar els accessos a la nova T1 de l’Aeroport de Barcelona. Aquest fet s’ha tingut en compte 
a l’hora de presentar el disseny del projecte, plantejant la unió d’aquesta via amb la C-32B un 
cop remodelat el traçat d’aquesta última. D’aquesta manera, s’aconsegueix cosir els teixits 
existents a la banda nord de la C-32B i dotar la zona en qüestió d’una ordenació més clara i no 
tanc caòtica com l’actual.  
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ANNEX 4. TRAÇAT 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
 

Aquest annex té per objecte l’exposició i l’estudi del traçat dimensionat per a la 
remodelació de la C-32B i per a la projecció de l’Eix 2. En el següent croquis es mostra la 
situació en planta dels dos eixos a estudiar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1 .  Situació en planta dels eixos d’estudil 
 

 
A continuació s'adjunten els llistats resultants de la mecanització del traçat amb el 

programa winH. 
 
 
 
2. ESTUDI DE TRAÇAT DE LA C-32B 
 
 
 
2.1. LLISTATS DE TRAÇAT 
 
  

A la següent pàgina es mostren els llistats resultants de la mecanització del traçat de la 
remodelació de la C-32B.  
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2.1.1.  Traçat en Planta 
 

 
Alineacions 
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Successions de punts 
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2.1.2. Traçat en alçat 
 
 
 Alineacions 
 
 

 
 

 Successions de punts 
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3. ESTUDI DE TRAÇAT DE L’EIX 2 

 
 

3.1. LLISTATS DE TRAÇAT 
 
 
 Per a l’estudi del traçat de l’eix 2, s’han estudiat per separat els tres trams que el 
conformen. El primer tram es troba inclòs entre el P.K 0+000 i el P.K 0+049, el segon tram fa 
referència a la glorieta existent i el tercer tram es localitza entre el P.K 0+070 i el P.K. 0+230. A 
contnuació s’adjunta un croquis amb la situació en planta dels tres trams i la nomenclatura 
utilitzada. A L’ANNEX 3. ESTUDI D’ALTERNATIVES s’inclou una explicació detallada de la 
situació i caracteristicas dels tres trams esmentats.  

 
A continuación es mostren els llistats resultants de la mecanització del traçat de l’eix 2 

del present projecte.  
 

 
3.1.1.  Traçat en Planta 
 

 
Alineacions 
 
 

• TRAM P.K. 0+000 – 0+049 
 
 

 
 

• GLORIETA 
 

 
 

• TRAM P.K. 0+070 – 0+230 
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Successions de punts 
 

• TRAM P.K. 0+000 – 0+049 
 

 
 
 

• GLORIETA 
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• TRAM P.K. 0+070 – 0+230 
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3.1.2. Traçat en alçat 
 
 
 Alineacions 
 
 

• TRAM P.K. 0+000 – 0+049 
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• GLORIETA 
 
 

 
 
 

• TRAM P.K. 0+070 – 0+230 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B I EL POLÍGON 

DEL MAS BLAU II EN L’ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA                                               ANNEX 4 10 

 
 
 
  
 Successions de punts 
 
 

• TRAM P.K. 0+000 – 0+049 
 

 

 
 

• GLORIETA 
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• TRAM P.K. 0+070 – 0+230 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 5. Ferms i pavimentació 
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ANNEX 5. FERMS I PAVIMENTACIÓ 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
 

 El present annex té per objecte l’estudi i posterior definició dels ferms i paviments a 
utilitzar en la calçada i les voreres dels vials que formaran la remodelació a realitzar en la C-
32B i el sector del Mas Blau en l’accés a l’aeroport del Prat de Llobregat. 
 
 Les determinacions del ferm en els carrers projectats es faran tenint en compte les 
característiques del trànsit que s’hi dona o s’hi donarà en un futur. Els criteris a seguir seran els 
extrets de la Norma 6.1. – I.C. “Secciones de firme” de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento, que data de desembre de 2003. De la mateixa manera s’emprarà el 
document “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de 
Fomento, editat el març de 2005. 
 
 Quant als paviments de les voreres es buscarà una homogeneïtzació en tot l’àmbit que 
encaixi amb el conjunt de l’entorn.  
 
 Tots els detalls i ferms de les vorades queden explícitament definits als plànols 
9.SECCIONS TIPUS i 10.DETALLS DE PAVIMENTACIÓ. 
 
 
 
2. GEOLOGIA DEL SECTOR – SITUACIÓ PRÈVIA 
 
 
 La totalitat de l’àmbit de projecte s’ubicarà sobre una plana al·luvial (formada a 
l’hol·locè superior), composta bàsicament de sorres, graves i lutites. S’ha de tenir en compte 
però que el sector s’ubica molt pròxim a la platja i la plana descrita limita, aproximadament on 
estan definits els marges del projecte amb un terreny compost de sediments de platja i format a 
l’holocè superior. Aquesta és la composició principal del terreny, però es important considerar 
que a escassa distàncies de l’àmbit es pot trobar sòl compost bàsicament d’argiles i sorres 
palustres. 
 
 
 
3. FERMS 
 
 
3.1. ESTUDI DEL TRÀNSIT 
 
 
 Com ja es deia en el primer apartat d’aquest annex, el ferm dels vials projectats al 
sector s’ha de dimensionar en funció del trànsit que hi circularà. Per aquest motiu és important 
definir quin és el volum de vehicles esperat en els diferents vials; amb aquest fi s’han separat 
dos tipologies de vialitats, la que pertany a la C-32B i L’Eix 2, i la que fa referència a 
l’aparcament. En aquest context, per al dimensionament de les dues vies principals del present 
projecte (C-32B i Eix 2) es consideraran les dades de la C-32B, que són conegudes, i serviran 
com a solució final d’ambdós trams.   
 
 Per determinar la categoria de trànsit de la carretera, que servirà per dimensionar el 
ferm a utilitzar, es necessita la IMD (intensitat mitja diària) i el tant per cent de vehicles pesats. 
Amb aquestes dues dades es pot determinar la IMDp (intensitat mitja diària de vehicles pesats) 
amb la qual, mitjançant una taula de la instrucció, es coneixerà la categoria de trànsit de la C-
32B. A continuació es mostren les dades necessàries i el càlcul de la IMDp corresponent. 
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Carretera IMD % v.p 
C-32B 60954 2,63 

 
 

IMDp (v/d) = 60954 · 0.0263 = 1603 vehicles pesats / dia 
 
 
 Amb aquesta dada, després de consultar la taula corresponent, es considera una 
categoria de trànsit T1 que servirà per dimensionar el ferm. 
 
 Quan a l’ampliació del parking, s’ha dimensionat per a una categoria de trànsit lleugera, 
molt menor que la utilitzada per el dimensionat de la carretera, atès a la disminució de la 
demanda de trànsit. S’ha considerat una IMDp d’entre 15 i 50 vehicles pesats/dia que suposa 
una categoria de trànsit T32.  
 
 Amb aquestes dades descrites anteriorment, es pot passar al dimensionament del ferm 
de les dues zones diferenciades. 
 
 
 

3.2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
 
 Hi ha dos aspectes previs a considerar, i en els que s’ha basat tot el dimensionament 
del ferm per a les vies del sector. D’una banda s’ha de dissenyar l’esplanada que resistirà els 
esforços derivats del trànsit, de l’altra s’ha de definir el tipus de ferm que s’emprarà.  
 
 S’ha considerat que l’esplanada a realitzar havia de ser de tipus E2, donades les 
característiques de trànsit definides.  
 
 Quant al tipus de ferm a utilitzar, el document “Recomendaciones para el proyecto y 
diseño del viario urbano” els divideix en quatre famílies: flexibles, rígids, semirígids i mixts. 
Cada un d’aquests grups té les seves particularitats; per això és important definir-los, abans 
d’iniciar el dimensionament, quin s’utilitzarà. 
 
 Per últim, és important indicar que, en cas del ferm utilitzat per l’ampliació del parking, 
els emprats per a la calçada seran els mateixos que s’utilitzaran en les places d’aparcament 
annexes a ella. 
 
 
3.3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
 
 Així doncs, en base a tots els plantejaments exposats, s’empraran, segons els tipus de 
vialitats definides, els ferms següents: 
 
 
3.3.1. C-32B/EIX 2 
 
 
 Per una categoria de tràfic T1 i una explanada de tipus E2 es proposa la secció 121, 
amb 30 cm de mescla bituminosa en calent, d’entre les proposades per la norma, com: 
 
 

• Capa de rodadura: 3 cm de mescla bituminosa en calent, tipus M-10 
 

• Reg d’adherència tipus ECR-1 
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• Capa intermitja: 11 cm de mescla, tipus S-20 
 

• Reg d’adherència tipus ECR-1 
 

• Capa de base bituminosa: 7 cm de mescla, tipus G-25 
 

• Reg d’adherència tipus ECR-1 
 

• Capa de base bituminosa: 8 cm de mescla, tipus G-25 
 

• Reg d’imprimació, tipus ECI 
 

• Base granular: 25 cm de Tot-ú artificial  
 
 
 
3.3.2. AMPLIACIÓ PARKING 
 
 
 El ferm que s’utilitzarà en l’ampliació del parking és el següent: 
 
 

• Capa de rodadura: 6 cm de mescla bituminosa, tipus D-12 
 

• Reg d’adherència, tipus ECR-1 
 

• Capa de base bituminosa: 9 cm de mescla, tipus G-20 
 

• Reg d’imprimació, tipus ECI 
 

• Base granular: 35 cm de tot-ú artificial 
 
 
 
3.4. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS EMPRATS 
 
 

3.4.1. MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 
 
 
 El betum que s’utilitzarà per aquest tipus de mescla serà un B-60/70 donada la zona 
tèrmica estival mitja en la que es troba ubicada la urbanització projecatda. La dotació d’aquest 
material serà del 4,8% en pes respecte el pes dels àrids, que serà, segons projecte, de tipus 
calcari. La densitat de la mescla serà, sense incloure el betum, de 2,3 Tn/m3. 
 
 
3.4.2. MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS M-10 
 
 
 El betum que s’utilitzarà per aquest tipus de mescla serà un B-60/70 donada la zona 
tèrmica estival mitja en la que es troba ubicada la urbanització projecatda. La dotació d’aquest 
material serà del 4,8% en pes respecte el pes dels àrids, que serà, segons projecte, de tipus 
calcari. La densitat de la mescla serà, sense incloure el betum, de 2,3 Tn/m3. 
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3.4.3. MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS S-20 
 
 
 El betum que s’utilitzarà per aquest tipus de mescla serà un B-60/70 donada la zona 
tèrmica estival mitja en la que es troba ubicada la urbanització projecatda. La dotació d’aquest 
material serà del 3,8% en pes respecte el pes dels àrids, que serà, segons projecte, de tipus 
calcari. La densitat de la mescla serà, sense incloure el betum, de 2,3 Tn/m3. 
 
 
3.4.4. MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS G-20 
 
 
 El betum que s’utilitzarà per aquest tipus de mescla serà un B-60/70 donada la zona 
tèrmica estival mitja en la que es troba ubicada la urbanització projecatda. La dotació d’aquest 
material serà del 3,8% en pes respecte el pes dels àrids, que serà, segons projecte, de tipus 
calcari. La densitat de la mescla serà, sense incloure el betum, de 2,3 Tn/m3. 
 
 
3.4.5. REG D’ADHERÈNCIA 
 
 
 Aquesta capa, tipus emulsió catiònica ECR 1, que sempre es col·locarà prèviament a 
l’estesa de la capa d’aglomerat de trànsit. 
 
 
3.4.6. REG D’EMPRIMACIÓ 
 
 
 Aquesta capa, de tipus emulsió catiònica ECI, es col·locarà sempre entre la capa de 
rodadura i la de base, per tal de garantir una cohesió entre els dos materials. 
 
 
 
4. PAVIMENTS 
 
 
 
4.1. VORERES 
 
 
 Les voreres es projecten buscant un equilibri entre l’entorn actual i el que es dissenya 
en el present projecte. És per això que es preveu la utilització del mateix tipus de panot 
hidràulic que hi ha actualment, de dimensions 20x20x4 centímetres. Aquests es sustentaran 
sobre una capa de 2 centímetres de ciment Portland que es col·locarà sobre una base de 10 
centímetres de formigó de tipus HM-20. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6. Xarxa de sanejament i drenatge 
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ANNEX 6. XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE  

 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present apartat és la definició de la xarxa de clavegueram projectada per 
a la remodelació de la C-32B i el sector del Mas Blau en l’accés a l’aeroport de Barcelona. Així 
doncs s’ha previst la instal·lació d'una única xarxa per a la recollida d'aigües pluvials.  

El sistema de transport d’aigües s’ha plantejat amb l’objectiu d’emmagatzemar i 
transportar les aigües fins a la xarxa de clavegueram ja existent a l'àmbit de projecte, a la que 
se l’hi hauran d’aplicar les modificacions corresponents per a absorbir els nous cabals derivats 
del projecte de remodelació que es presenta. 

En el present apartat es recullen els càlculs justificatius tant dels cabals considerats 
com del dimensionament de la xarxa citada. Es presenten a continuació els criteris emprats en 
tot el disseny del clavegueram del sector: 

(1) Els pendents màxims i mínims admissibles dels col·lectors seran del 5,5 % i 2,0 % 
respectivament. 

(2) La velocitat màxima de circulació de l’aigua serà de 6 m/s per evitar problemes d’erosió 
(3) Per evitar la sedimentació s’estableix com a velocitat mínima de circulació de l’aigua de 

1,5 m/s. 
(4) Els col·lectors hauran de tenir, per sobre, un reblert màxim i mínim de 4,50 m i 1,50 m 

respectivament. 
(5) Els pous de registre es col·locaran a una interdistància màxima de 50 metres i sempre 

s’hi deixarà un llit d’entre 20 i 30 cm. 
 
 

2. XARXA DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS 

 

2.1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

 La xarxa de recollida i transport d’aigües pluvials dissenyada per a la remodelació de la 
C-32B i el sector del Mas Blau que es presenta en aquest projecte es dimensiona per garantir 
el correcte funcionament amb episodis de pluges associats a un període de retorn de 10 anys. 

 A efectes d’evacuació es consideren quatre conques diferenciades. El punt alt de la 
carretera, que es troba al P.K 0+168.725, delimita a banda i banda d'aquesta dues conques, 
que aniran a parar a les respectives xarxes existents de la C-32B. Per altra banda, l'àmbit 
d'ampliació del pàrking delimita una tercera conca que va a parar a la xarxa existent que es 
troba al sud d'aquest. Per últim, es considera un ámbit d’evacuació d’aigües de l’Eix 2 que van 
a parar a la xarxa de recollides existent a l’Avinguda nort que dóna accés a la T1 de l’aeroport 
de Barcelona. Mitjançant les diferents cotes dels pous de registre que es mostren al PLÀNOL 
11. XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE – PLANTA, es pot obervar que la glorieta 
projectada a l’Eix 2 resulta ser el punt alt del traçat i, per tant, delimita els limits de recollida 
d’aquest carrer.    
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A continuació s’exposa la justificació de la divisió de l’àmbit en conques per a poder 
calcular els cabals que rep cada un dels col·lectors així com els seus diàmetres. De la mateixa 
manera s’inclou la base teorico-pràctica que s’ha emprat com a referent per al dimensionament 
de la xarxa de recollida d’aigües pluvials. 

2.2. JUSTIFICACIÓ 

 

2.2.1. BASES DE CÀLCUL 

 Abans de començar a exposar tots els càlculs realitzats per a dimensionar la xarxa de 
recollida d’aigües pluvials, s’ha de fer esment, per no anar-ho repetint durant tot l’apartat, que el 
procediment es basa en l’exposat a la Instrucció 5.2.-I.C. “Drenaje Superficial” de 1990.  

 Per al càlcul, i donades les característiques del sector, s’estimaran els cabals probables 
màxims de la conca estudiada a partir de les pluges observades a l’entorn. S’emprarà per tant, 
el mètode Racional; seguint aquest procediment s’obtindrà el cabal corresponent a un període 
de retorn determinat en base a l’expressió següent: 

 
 

 On: 

(1) Q – Cabal buscat; en l/s 
(2) C – Coeficient mig d’escolament de la conca drenada, que determina el percentatge de 

pluja que arriba fins a la xarxa, descomptant les pèrdues per filtració, evaporació, etc. 
(3) I -  Màxima Intensitat mitja de precipitació, corresponent al període de retorn considerat, 

i amb una duració igual al temps de concentració (Tc) de la conca; en mm/h 
(4) S – Superfície de la conca estudiada; en m2 
(5) K – Coeficient d’uniformitat que depèn de les unitats en les que s’introdueixen les 

dades a l’expressió, en el cas estudiat, el seu valor és 3.000. 

 

2.2.2. DEFINICIÓ DE CONQUES 

 

 Per a poder fer el dimensionament de la xarxa de recollida d’aigües pluvials és 
necessari subdividir l’àmbit d’estudi en diverses conques per saber l’aigua recollida en cada 
una d’elles. Seguint aquest filosofia s’han definit 15 àrees, cada una de les quals aboquen 
l’aigua en un col·lector diferent. Els col·lectors, al seu torn, agrupen les aigües recollides en 
pous de registre, després dels quals el fluid segueix el seu curs. 

En la imatge que es mostra a la pàgina següent es poden identificar les diferents 
conques de recollida d'aigües que s'han suposat en el present projecte. 
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Figura 1 . Definició de les diferents conques de recollida d'aigües pluvials 

 

2.2.3. TEMPS DE CONCENTRACIÓ 

 Es defineix el temps de concentració (Tc) com la suma de dos components: el temps 
d’escolament i el de recorregut. El primer és el temps en que l’aigua discorre per sobre la 
superfície abans d’arribar a un curs d’aigua o entrar a la xarxa de clavegueram. El segon és, en 
canvi, el temps en que l’aigua està dins del curs esmentat o de la instal·lació d’evacuació. 

 La normativa diu, però, que en els casos en que el temps d’escolament no és 
despreciable (casos de carrers i/o carreteres) s’agafarà com a temps de concentració 5 minuts, 
per a deixar els càlculs del costat de la seguretat. 

 

2.2.4. INTENSITAT DE PLUJA 

 Per al càlcul de la Intensitat, que es farà en base a la normativa citada, és necessari 
conèixer la màxima precipitació diària anual (Pd), que s’ha obtingut amb el software 
“Maxpluwin” basat en el document “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 
L’aplicació permet conèixer el valor incògnita (entre d’altres dades) de qualsevol punt de la 
península només amb la introducció de les seves coordenades i del període de retorn desitjat. 
En el cas d’estudi, l’emprat en el càlcul és de 10 anys que és el que marca la Instrucció 5.2.-
I.C. “Drenaje superficial” per al càlcul del drenatge longitudinal. 

 El valor que retorna el software per a un període de retorn com l’indicat i per a les 
coordenandes del sector a estudiar és de 112,6 mm/dia. 
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 Amb aquesta dada, i a partir del mapa d’isolínies definit per J.R. Témez en que 
s’especifica el valor del coeficient I1/Id (relació entre la intensitat màxima de pluja i intensitat 
mitjana diària) segons punt geogràfic, es pot saber la intensitat mitjana màxima (It) associada a 
una durada de pluja determinada mitjançant l’expressió següent: 

 

 On: 

(1) It – Intensitat mitjana màxima; en mm/h 
(2) Id – Intensitat mitjana diària, que es calcularà a partir de la màxima precipitació diària 

anual com: 

 

(3) I1/Id – Relació entre la intensitat màxima de pluja i intensitat mitjana diària, que per al 
municipi de Cunit serà 11,5 mm/h 

(4) D – Durada de la pluja; en aquest cas s’utilitzarà el temps de concentració que s’ha 
establert, segons normativa, en 5 minuts (8,33·10-2 h) 

 Així, si s’opera amb totes les dades expressades i segons la funció definida s’obté que 
en el sector estudiat la Intensitat mitjana màxima serà de 209,98 mm/h. 

 

2.2.5. ESTIMACIÓ DEL COEFICIENT D’ESCOLAMENT 

 El coeficient d’escorrentiu, que determina la quantitat d’aigua que es desplaça per 
sobre la superfície fins a arribar a un curs d’aigua o una xarxa de clavegueram respecte el total 
de pluja caiguda. D’aquesta manera es considera el percentatge d’aigua que no arriba a la 
xarxa (en el cas d’estudi) per causes com la filtració o l’evaporació. Evidentment, el valor 
d’aquest coeficient, que estarà entre 0 i 1 (és en tant per ú), augmentarà quan més urbanitzat 
estigui l’àmbit d’estudi (ja que el sòl serà menys permeable). Es calcularà el seu valor per a 
cada una de les conques mitjançant l’expressió següent: 

 

 

 On: 

(1) Pd – Màxima precipitació diària anual; en mm 
(2) P0 – Llindar d’escolament que representa la quantitat d’aigua que ha de caure per a 

que la pluja comenci a escolar-se (les primeres gotes són aquelles que s’acostumen a 
filtrar més); en mm de precipitació 

 El càlcul del llindar d’escolament que s’acaba de definir dependrà de les 
característiques de cada conca definida i variarà segons els percentatges de sòl permeable i 
impermeable. Així doncs, aquest valor es regirà per l’equació següent: 
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2.3. DIMENSIONAMENT 

 Es presenten en aquest apartat, i en forma de taula, els càlculs realitzats per al càlcul 
de cabals de cada conca (en base al conjunt d’expressions que s’han exposat fins al moment), 
així com els resultats obtinguts en cada cas. Així doncs es mostren els valors de superfície de 
cada una de les conques (tan impermeable com permeable), els valors del llindar d’escolament 
de cada una i els cabals que recull cada col·lector de forma independent. 

 

SUPERFÍCIE  (m2) 
CONCA 

Impermeable Permeable TOTAL 
P0 (mm) C I (mm/h)  Q (l/s) 

1 2415,44 1976,27 4391,72 23,55 0,42 209,98 129,10 
2 4664,7 4412,32 9077,02 24,95 0,4 209,98 254,13 
3 1052,65 626,39 1679,04 20,54 0,47 209,98 55,24 
4 3705,38 1652,36 5357,74 18,02 0,51 209,98 191,25 
5 852.30 1152.01 2004,31 28.41 0,36 209,98 50,50 
6 1324,51 251,25 1575,76 12,21 0,65 209,98 71,69 
7 2852,68 145,26 2997,94 8,46 0,76 209,98 159,48 
8 2732,42 145,26 2877,68 7,96 0,77 209,98 155,09 
9 673,92 0 673,92 6 0,84 209,98 39,62 
10 736,37 0 736,37 6 0,84 209,98 43,29 
11 838,11 0 838,11 6 0,84 209,98 49,28 
12 1251,66 0 1251,66 6 0,84 209,98 73,59 
13 1501,61 0 1501,61 6 0,84 209,98 88,29 
14 1388,65 0 1388,65 6 0,84 209,98 81,64 
15 1614,66 0 1614,66 6 0,84 209,98 94,93 
16 1845,32 0 1845,32 6 0,84 209,98 108,49 
17 2156.31 1273.80 3.430,11 20,48 0,47 209,98 112,84 

 

Taula 1 . Resum de càlculs de cabals recollits per les conques definides 

  

 En base als valors de cabals que s’han relacionat i amb l’ajuda del programa informàtic 
Urbatool s’ha pogut dimensionar cada tram de la xarxa. La relació dels diferents diàmetres que 
retorna el software per a la instal·lació plantejada és la següent: 

 Quant a la xarxa de de la C-32B i l’Eix 2, es dimensionen dos tubs de diferent 
diàmentre (P.E diàmetre 800 mm i 500 mm) en funció dels cabals calculats anterioment que 
depenen del tram de la carretera estudiat. Per calcular el diàmetre de tub necessàri s’ha utilitzat 
el programa urbatool.  

 Per altra banda, la xarxa projectada a l’ampliació del pàrking s’ha dimensionat amb tubs 
de P.E diàmetre 400 que van a parar fins a un col·lector existent que recull les aigües de tota la 
superfície de l’aparcament.  

 El traçat de la xarxa projectada està definit de forma exacte al PLÀNOL 11. XARXA DE 
SANEJAMENT I DRENATGE – PLANTA.   
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2.4. POUS DE REGISTRE 

 

 Com ja s’exposava en l’apartat 2.2.2. DEFINICIÓ DE CONQUES d’aquest mateix 
annex els col·lectors s’enllacen a través de pous de registre, que permeten que les aigües de 
dues canonades diferents segueixin per un nou tub o que permeten girs i canvis de direcció de 
les canonades. En aquests casos els pous es col·loquen en punts d’unió; en el sector estudiat i 
en base al disseny proposat, això es dóna en les cantonades del vials projectats.  

 A més, els pous de registre tenen una altra funció, la d’accés a la xarxa per a dur-hi a 
terme tasques de manteniment i/o reparació. És aquesta finalitat (si es té en compte que ha 
d’haver-hi suficient oxigen a l’interior) la que resulta més restrictiva a l’hora d’ubicar-los en la 
xarxa, ja que la seva separació màxima és de 50 metres. 

 Aquesta doble funció ha servit com a element classificador per als pous que s’han 
distribuït al llarg de la xarxa de recollida d’aigües pluvials. D’una banda existeixen els pous 
projectats com a unió entre col·lectors; d’altra banda existeixen els ubicats per raons d’accés i 
salubritat a la xarxa que, com ja s’ha indicat amb anterioritat, evitaran distàncies entre pous 
superiors als 50 metres. 

 Quant a les especificacions tècniques dels pous, tots seran prefabricats de diàmetre 90 
cm, i les seves profunditats dependran de la cota d’entrada dels col·lectors que hi arriben. En 
tots els casos, però, s’ha de respectar un llit mínim d’entre 20 i 30 centímetres respecte la cota 
inferior del tub. 

 Les cotes, tant inferiors com superiors (rasant del carrer), de cada un dels pous 
projectats queden definides al PLÀNOL 9.XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE - PLANTA. 

 

2.5. EMBORNALS 

 Els embornals compleixen la funció de recollir l’aigua de pluja per conduir-la cap a la 
xarxa que s’ha projectat. És important, per tant, calcular i distribuir de forma correcta les reixes 
que serviran de connexió entre els vials i la instal·lació de transport i evacuació d’aigües 
pluvials. 

 Per a fer el càlcul, però, és imprescindible conèixer la capacitat d’absorció que tenen 
els embornals, i aquesta depèn, al seu torn, de la pendent transversal del carrer. Com és lògic, 
a mesura que augmenta el desnivell l’aigua té més velocitat i entra en menor mesura als 
embornals. La capacitat d’absorció es regirà en aquest estudi pels valors exposats en la 
següent taula: 

Pendent (%) 0,5 1 2 4 8 12 

Cabal absorbit (l/s) 20 18 14 8 4 2,5 

 
Taula 2. Capacitat d'absorció dels embornals segon pendent 

 S’utilitzaran aquests valors, per al càlcul del nombre d’embornals en cada tram, sempre 
que això sigui possible; en cas de no aparèixer el valor de la pendent del tram en la taula 
s’interpolarà per trobar un cabal absorbit aproximat.  
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 L’expressió que s’utilitzarà per estimar el nombre d’embornals en cada un dels trams de 
col·lectors definits és la següent: 

 

 On: 

(1) N – Nombre d’embornals 
(2) C – Coeficient d’escolament de cada subconca, definit en l’apartat 2.2.5. ESTIMACIÓ 

DEL COEFICIENT D’ESCOLAMENT 
(3) I – Màxima Intensitat mitja de precipitació, corresponent al període de retorn considerat, 

i amb una duració igual al temps de concentració (Tc) de la conca; en mm/h 
(4) S – Superfície pavimentada de la conca, definida a la Taula 4; en m2 
(5) Qabs – Cabal absorbit, en funció de l’expressat en la Taula 3; en l/s 
(6) K – Coeficient d’uniformitat que depèn de les unitats en les que s’introdueixen les 

dades a l’expressió, en el cas estudiat, el seu valor és 3.000. 

 En la taula que es presenta a continuació es pot veure, de forma molt gràfica, les 
característiques de cada conca definida (aquelles que interessen en aquest apartat) així com la 
quantitat total d’embornals que s’ubicaran en cada tram de vial. A efectes pràctics, s'ha calculat 
una separació estàndard d'embornals per al cas de la C-32B, per al cads de l’Eix 2 i per a 
l'ampliació del pàrking. En aquest últim cas, s'han calculat el nombre totals d'embornals en a 
cada carril d'accés a les places (P-eix j).   

 

Intensitat  
EIX Simpermeable  

(m2) C Longitud 
(m) 

Pendent 
(%) 

Cabal 
(l/s) (mm/h) 

Nº 
d'embornals  

C-32B 2148.68 0,84 234 0,5 20 209,98 20 
Eix 2-Nort 1336,56 0,84 161,7 1 18 209,98 11 
Eix 2-Sud 193,86 0,84 78,65 1 18 209,98 5 

P-eix 1 673,92 0,84 29,76 0,5 20 209,98 4 
P-eix 2 736,37 0,84 34,96 0,5 20 209,98 4 
P-eix 3 838,11 0,84 42,24 0,5 20 209,98 4 
P-eix 4 1251,66 0,84 49,81 0,5 20 209,98 6 
P-eix 5 1501,61 0,84 64,19 0.5 20 209,98 7 
P-eix 6 1388,65 0,84 76,82 0.5 20 209,98 8 
P-eix 7 1614,66 0,84 90,16 0.5 20 209,98 10 
P-eix 8 1845,32 0,84 104,92 0.5 20 209,98 10 

 

Taula 3 . Resum dels càlculs per a l’obtenció del nombre d’embornals 

 

 S’ha de tenir en compte que els embornals es distribuiran en parelles,  és a dir, sempre 
en els mateixos punts dels vials però en costats oposats respecte l’eix de la calçada. En quant 
a les seves especificacions tècniques, els embornals seran de tipus Reixa Delta 50 de la casa 
Fundición Dúctil Benito (de dimensions 620x390x40 mm) o similar. A la figura adjunta es pot 
observar un detalla de la tipologia escollida, també es pot veure la seva distribució final en el 
PLÀNOL 12. XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE - DETALLS. 
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Figura 1 . Embornal de la casa Fundición Dúctil Benito tipus Delta 50 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 7. Instal·lació d’Enllumenat Públic  
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ANNEX 7. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 El present annex té per objecte la definició de la instal·lació que haurà de permetre la 
il·luminació de l’espai públic ocupat perles vies principals projectades en el present projecte, 
així com de tots els elements que la conformin. En aquest document es definiran i justificaran 
els criteris tècnics i tecnològics emprats per al disseny de l’enllumenat públic de la zona a 
remodelar. 
 
 Tota la xarxa es farà seguint la normativa vigent en l’àmbit i les especificacions 
tècniques de la companyia subministradora d’energia elèctrica. Es realitzarà tot el projecte 
d’enllumenat segons característiques normalitzades per a que tota la instal·lació funcioni en 
baixa tensió. 
 
 
2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
 
 La instal·lació es regirà segons el que disposa l’article 13 “Xarxes d’electricitat i 
comunicacions” de l’annex III “Ordenances urbanístiques” de les “Normes urbanístiques del 
POUM” segons el qual “Totes les xarxes de subministrament elèctric i de comunicacions en les 
àrees urbanes de tipus general han de ser subterrànies”. 
 
 A més, es tindran en compte per a la definició de la instal·lació les següents 
disposicions de caràcter més específic en el camp de la il·luminació pública: 
 
 
(1)  “Reglament de desenvolupament de la Llei de 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
 ambiental  de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn” aprovat per Reial 
 Decret 82/2005  de 31 de maig 
 
 
(2)  “Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEA sobre enllumenat exterior” publicada al 
 B.O.E. de 2 d’Agost de 1978. 
 
 
(3)  Recomanancions de les normes internacionals de la C.I.E. 
 
 
(4)  “Recomendaciones para el alumbrado de calzadas con tráfico motorizado”, publicació 
 C.I.E. nº 12-2 (TC-4.6) de 1977 
 
 
(5)  Publicació sobre enllumenat públic del Ministerio de la vivenda de 1965. 
 
 
 Pel que fa a la normativa referent a la xarxa de baixa tensió a la que es connectarà la 
instal·lació d’enllumenat públic es tindran en compte, bàsicament, els documents següents: 
 
 
(1)  “Reglament electrotècnic de Baixa Tensió” aprovat per Reial Decret 842/2002 i publicat 
 al B.O.E. 224, de 18 de setembre de 2002. 
 
 
(2)  “Instruccions Tècniques Complementàries del RBT” de la ITC-BT-01 a ITC-BT-51 
 publicat al B.O.E. 224, de 18 de setembre de 2002. 
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3. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT 
 
 
 Per al projecte de la xarxa s’han tingut en compte una sèrie de criteris, bàsicament 
estètics i funcionals, que s’hauran de complir en tots els trams de vials públic per tal de garantir 
un enllumenat en optimes condicions. S’ha dissenyat la xarxa, per tant, en base a les següents 
limitacions: 
 
 
(1)  La instal·lació ha de proporcionar un nivell d’il·luminació suficient per a obtenir la 
 màxima seguretat del trànsit del sector, preferentment el trànsit de vehicles, reduint el 
 màxim possible l’enlluernament o incomoditat visual. S’haurà de buscar un nivell de 
 contaminació lumínica molt reduït sense perjudici de la bona visibilitat dels usuaris.   
 
(2)  Eliminar les zones fosques per tal d’augmentar la seguretat ciutadana enfront la 
 delinqüència, especialment en horari nocturn. 
 
(3)  Aconseguir una relació òptima entre rendiment, cost i eficiència de la instal·lació 
 projectada. 
 
(4)  Escollir el tipus d’enllumenat segons les vies a il·luminar, adequant-ne les 
 característiques a les del trànsit. Aquest criteri respon a dos objectius; d’una banda la 
 voluntat de diferenciar espais mitjançant la il·luminació, per altra, assolir una sensació 
 visual agradable i còmode en cada un dels vials. 
 
(5)  Emprar una distribució bilateral de lluminàries per a vials que conformen la carretera a 
 remodelar. 
 
 
 És important tenir present que per al càlcul i distribució de la instal·lació (bàsicament 
pel que fa als paràmetres de nivell d’il·luminació i de factor d’uniformitat) cal tenir en compte les 
diferents característiques del vial a il·luminar, com són tipus de calçada, amplades de carrers, 
nivell de trànsit, etc. 
 
 
 En base a la normativa exposada, la il·luminació de l’espai públic ha de complir uns 
requisits mínims per a considerar-se acceptable; aquests valors, però, variaran en funció del 
trànsit previst a la calçada. Per al sector objecte d’aquest projecte s’ha considerat com a  
carretera amb trànsit moderat tots aquells que tenen trànsit rodat (sense incloure la zona 
d’ampliació del pàrking). S’enumeren a continuació els valors normalitzats per als vials amb 
trànsit moderat: 
 
 
(1)  El valor de la il·luminació mitja del vial haurà d’estar entre els 17 i els 20 lux 
 
(2)  El valor de la uniformitat mitja (coeficient entre il·luminació mitja i màxima) haurà de ser 
 superior a 0,4 
 
(3)  El valor de la uniformitat extrema (coeficient entre il·luminació mínima i màxima) haurà 
 de ser superior a 0,25 
 
Existeixen a més, una sèrie de condicionants que seran comuns i que també es tindran en 
compte a l’hora de dissenyar la via: 
 
 
(1)  Si la il·luminació mitja és inferior es dóna sensació de foscor (per als vehicles) 
 
(2) Una il·luminació superior a 30 lux és considerada malbaratament energètic 
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(3)  El valor mínim d’il·luminació per a voreres és de 5 lux 
 
(4)  El valor mínim d’il·luminació per a zones verdes s’ha de situar entre 8 i 10 lux. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
 
 Donat que el projecte de remodelació comporta la substitució total del vial ja existent, i 
per tant la demolició dels paviments, s’aprofitarà l’obra per substituir completament la xarxa 
d’enllumenat existent per una de nova que es descriu en el present annex. 
 
 
 El projecte d’enllumenat públic realitzat es basarà, com a punt de partida per a la seva 
distribució en l’espai urbà, en els valors obtinguts amb el programa de càlcul de xarxes 
LUMCAL, que es detallen més endavant en aquest mateix annex. Les interdistàncies definides 
pel software, però, s’han vist modificades puntualment (i sempre amb valors inferiors als 
obtinguts) per a aconseguir l’harmonització entre els elements dissenyats en el vial i la 
instal·lació d’iluminació. 
 
 Seran elements comuns de tota la xarxa les lluminàries, que seran del tipus Denver 
Pole/AY, de vapor de sodi d’alta pressió i que funcionaran amb potències de 100 watts. 
Aquestes estaran subjectades per columnes d’alçada 10 metres en tot el tram estudiat. Cal dir 
que en el cas de l’ampliació del pàrking, l’estudi lumínic no s’ha realitzat perquè no s’ha cregut 
necessari, donat que s’ha aprofitat la mateixa distribució d’enllumenat que segueixen els 
sectors de l’entorn i el mateix pàrking existent, i s’ha suposat que estan correctament 
dimensionats. Els trets característics del tram estudiat, que coincideix amb el nou traçat de la 
C-32B i l’apertura de l’Eix 2, estan descrits a continuació: 
 
 La interdistància entre lluminàries serà de 20 metres i estaran col·locades a 10 metres 
d’alçada. La distribució serà bilateral tal com recomana la normativa en aquest tipus de vials. 
Es projecta la instal·lació d’un total de 42 lluminàries (21 per vorera) per a la C-32B i un total de 
30 lluminàries (15 per vorera) per a l’Eix 2 del projecte. Aquestes 30 lluminàries inclouent els 
reforços a les cantonades col·locats a la glorieta projectada.  
 
 En quant a la xarxa elèctrica que haurà de fer front a la demanda generada per 
l’enllumenat públic, s’ha projectat tota amb cablejat de coure de secció 6 mm2. La instal·lació, 
que s’ha definit tetrapolar (trifàsica amb neutre) anirà connectada a la general mitjançant 
quadres de comandament existents situats a dos llocs estratègics.  
 
 La distribució dels diferents elements a la xarxa, així com el recorregut de la línia 
elèctrica que subministrarà l’energia necessària per al funcionament de la instal·lació vindrà 
definida de forma exacta al plànol 13. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC – PLANTA. 
 
 
 
5. JUSTIFICACIÓ 
 
 
5.1. CÀLCULS LUMÍNICS 
 
 
 La xarxa d’enllumenat públic s’ha dimensionat amb l’ajuda de l’aplicació informàtica 
LUMCAL i en base a les determinacions fetes anteriorment quant a característiques del vial i a 
criteris a seguir pel dimensionament. 
 
 Adjunt a aquest annex es presenten totes les dades retornades pel software de càlcul 
de xarxes d’enllumenat pel que fa a la instal·lació prevista per a la remodelació de la C-32B i 
l’Eix 2 objecte d’aquest projecte. 
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IMATGES EN 3D DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
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5.2. CÀLCULS ELÈCTRICS 
 
 Per al dimensionament de la xarxa de baixa tensió que, a partir de la projectada, 
subministrarà energia elèctrica per al funcionament de la instal·lació d’enllumenat públic és 
necessari conèixer diversos paràmetres com són la intensitat, la caiguda de tensió i la secció 
dels conductors. Les expressions que s’empraran per calcular aquests valors seran, sempre 
considerant una instal·lació trifàsica, les següents: 
 

ϕ·cos·3U

W
I =  

 
 
On: 
 
 (1) I – Intensitat de la corrent; en Ampers 
 (2) W – Potència elèctrica; en Watts 
 (3) U – Tensió de subministrament; en Volts 
 (4) cos � - Factor de potència 
 
 

2··

··100
(%)

Usk

LW
V =∆  

 
 
On: 
 
 (1) ∆ V – Caiguda de tensió; la màxima admissible, i en la que es basaran els càlculs 
de   la secció serà del 3% 
 (2) W – Potència elèctrica; en Watts 
 (3) L – Longitud de la línia; en metres 
 (4) k – Conductivitat elèctrica del material, que en el cas de l’enllumenat es coure;  
  s’agafa de 56 
 (5) U – Tensió de subministrament; en Volts 
 
 
 Es considera, a efectes de càlcul, que la potència de les línies serà sempre la potència 
final. Aquesta suposició s’obviarà només en aquells casos en què es consideri que les seccions 
dimensionades són desproporcionades. En aquest supòsit es calcularà la secció per moments 
elèctrics. 
 
 Els càlculs d’aquests valors per al cas d’estudi seran els obtinguts amb l’aplicació 
informàtica LUMCAL i hauran d’anar sempre justificats per la companyia gestora de la xarxa 
elèctrica del municipi. 
 
 Els resultat obtinguts del software per cada un de les tres línies que sortiran del quadre 
de comandament projectat donen com a vàlides les seccions de 6 mm2 en tots els trams de la 
línia, no superant mai una caiguda de tensió del 3%. 
 
 La distribució del cablejat es farà amb tub K de 90 mil·límetres de diàmetre. En els 
encreuaments, els conductors es protegiran amb recobriment de formigó i acada extrem de la 
calçada s’hi col·locaran arquetes de registre de tapa quadrada de 30 centímetres de costat. 
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5.3. LLUMINÀRIES 
 
 
 A partir dels resultats obtinguts per al dimensionament de la xarxa d’enllumenat públic i 
utilitzant també criteris estètics, s’han definits els diferents tipus de lluminàries a emprar en el 
sector estudiat per tal de dotar-lo del confort i la utilitat que d’una instal·lació d’aquestes 
característiques s’espera. 
 
 Per a tota la il·luminació dels vials s’ha emprat, com ja s’ha indicat anteriorment, 
lluminàries de tipus Denver Pole/Ay de vapor de sodi d’alta pressió que funcionen a 100 watts 
de potència.  
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 8. Espais verds i mobiliari urbà 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B  I EL POLÍGON 

DEL MAS BLAU II EN L’ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA                                               ANNEX 8   
 

 
ÍNDEX 
 
 
 
 1. INTRODUCCIÓ..................................................................................... pàg. 1 
 
 2. ZONES VERDES.................................................................................. pàg. 1 
 
  2.1. DISTRIBUCIÓ....................................................................... pàg. 1 
 
   2.1.1. ZONA 1.................................................................. pàg. 1 
 
   2.1.2. ZONA 2.................................................................. pàg. 2 
 
   2.1.3. ZONA 3.................................................................. pàg. 2 
 
  2.2. DESCRIPCIÓ DE L’ARBRAT................................................ pàg. 3 
 
   2.2.1. PALMERES........................................................... pàg. 3 
 
    2.2.1.1. PALMERA DE DÀTILS.......................... pàg. 3 
 
   2.2.2. ARBRAT DE ZONA VERDA.................................. pàg. 4 
 
    2.2.2.1. PI PINYONER........................................ pàg. 4 
 
    2.2.2.2. MARGALLÓ........................................... pàg. 5 
 
   2.2.3. GESPA - TAPITZANT........................................... pàg. 6 
 
  2.3. SISTEMA DE REG................................................................ pàg. 7 
 
 3. MOBILIARI URBÀ................................................................................. pàg. 7 
 
  3.1. DISTRIBUCIÓ....................................................................... pàg. 7 
 
  3.2. PAPERERES........................................................................ pàg. 7 
 
  3.3. PILONES............................................................................... pàg. 8 
 
  3.4. BANCS.................................................................................. pàg. 8 
 
 
 
  
 
   



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B  I EL POLÍGON 

DEL MAS BLAU II EN L’ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA                                               ANNEX 8 1 

 

 

ANNEX 8. ESPAIS VERDS I MOBILIARI URBÀ 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 L’objecte del present annex és doble; d’una banda ha de permetre definir els elements 
que configuraran les diferents zones verdes delimitades de l’àmbit de treball, sigui quina sigui la 
seva tipologia i d’altra banda servirà per definir i justificar el mobiliari escollit i distribuït al sector 
a remodelar.  
 
 S’ha de valorar, a l’hora d’elegir els diferents elements que es descriuran en aquest 
document, l’especial ubicació de la zona de projecte. Com se sap, actualment la C-32B és la 
única carretera que dona accés a l’aeroport, és a dir, és la gran porta de sortida de la ciutat. 
Aquesta situació fa que els elements que la envolten tinguin una especial importància, i més en 
el tram de projecte, ja que tenen l’objectiu de donar una bona imatge a la persona que marxa 
de la ciutat.  
 
 Aquest fet, doncs, farà que es posi especial atenció alhora de distribuir els diferents 
elements que constituiran les zones verdes del projectes així com el seu mobiliari urbà.  
 
 
 
2. ZONES VERDES 
 
 
2.1. DISTRIBUCIÓ 
 
 
 Es localitzen bàsicament tres grans zones verdes dins dels límits del projecte, la que 
s’ubica al nord del sector i separa la zona d’aparcaments de la C-32B, la que se situa al sud de 
la carretera que també te la funció de separar-la de la zona sud d’aparcament existents i, per 
últim, la illeta interior que se situa al costat de la sortida nord de les estacions de la L-9 i 
RENFE. A més, també s’han projectat zones verdes puntuals com ara la glorieta de l’Eix 2 o un 
tram de mitjana del mateix carrer. Com es pot observar, la funció d’aquests espais verds és 
bàsicament delimitadora.  
 
 Totes les zones esmentades, però, comparteixen un tret característic; en totes elles (i 
sempre que no s’indiqui el contrari) es plantarà gespa al sòl, per a crear un clima agradable, 
tant per aquells que passegin com pels que en facin ús. Cal dir també que tota la plantació es 
farà sobre terra vegetal. 
  
 
2.1.1. ZONA 1 
 
 
 Es tracta de l’espai verd més gran del sector, amb una superfície de 6660 m2 
aproximadament. Tal i com s’ha comentat anteriorment, la funció que té aquest espai verd és la 
de separar la zona de parkings situada al nord de la C-32B de la mateixa carretera, 
aconseguint crear una barrera que impedeixi la circulació de vianants a prop dels límits de la 
mateixa. Aquesta barrera verda és constant i d’amplada 15 metres al llarg de quasi tot el 
recorregut de la carretera dins dels límits del projecte acompanyant la carretera fins a la seva 
arribada a la T2.  
 
 A l’interior d’aquesta zona s’hi ha plantat diferents especies d’arbres amb funcions 
diverses. Per una banda, al nord de l’espai verd i tocant amb el passeig peatonal, s’han 
disposat pins pinyoners de tres en tres cada 20 metres aproximadament que tenen la funció de 
donar ombra als bancs que estan col·locats just al passeig. Per altra banda, al sud de l’espai 
verd i tocant a la C-32B s’han disposat palmeres de dàtils cada 15 metres amb la funció de 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B  I EL POLÍGON 

DEL MAS BLAU II EN L’ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA                                               ANNEX 8 2 

 

donar una identitat a la carretera a l’entrada a l’aeroport. En tot cas, tant els pins com les 
palmeres són molt presents a l’entorn del projecte. Per últim, entre la primera i la segona 
espècie, s’han disposar margallons també cada 15 metres aproximadament per dotar a la zona 
d’un atractiu paisatgístic agradable.  
 
  
 
2.1.2. ZONA 2 
 
 
 Aquest espai verd ocupa una superfície total d’aproximadament 3100 m2 i es pot dividir 
en dues subzones, la part que separa el parking de la C-32B i la zona que separa aquest 
mateix parking del propi carril d’entrada a l’aparcament. 
 
 La zona que separa el parking de la carretera, té una amplada de 6.8 metres i, tal i com 
passava amb la zona 1, també si han disposat palmeres de dàtils cada 15 metres a una 
distància de 2 metres de la C-32B. Com s’ha comentat anteriorment, la funció principal d’aquest 
espai verd és el de separar els carrils de la carretera amb el carril interior de l’aparcament. 
 
 La zona que separa el carril d’accés al parking amb el propi aparcament té una 
amplada de 6 metres i s’hi ha plantat margallons cada 7 metres. Quan aquest espai arriba a 
l’entrada del parking pateix un eixamplament a conseqüència de la forma del propi aparcament.  
 
 
2.1.3. ZONA 3 
 
  
 Aquest últim sector verd, de 1050 m2  de superfície i forma triangular, se situa a l’interior 
de la zona habilitada al nord de la C-32B per l’accés a les infraestructures de la L-9 i RENFE. 
L’objectiu bàsic d’aquesta zona verda és la de crear una zona agradable d’espera i descans als 
usuaris de les infraestructures esmentades. Per aquest motiu, al perimetre de la zona s’han 
col·locat pins pinyoners de 3 en 3 de forma que, com passava anteriorment, es creant zones  
d’ombra que s’aprofitaran per col·locar bancs.   
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2.2. DESCRIPCIÓ DE L’ARBRAT 
 
 
2.2.1. PALMERES 
 
 
2.2.2.1. PALMERA DE DÀTILS 
 
 
Família : Palmes 
 
Nom científic : Phoenix dactylifera 
 
Nom popular : Palmera de dàtils 
 
Origen : Nord d’Àfrica, Illes Canàries i Àsia Oriental. 
 
Generalitats : Palmera dioica que pot arribar als 30 m d’alçada. Tronc alt, més prim que el de la 
palmera de Canàries (50 cm de diàmetre), als exemplars més vells es corba de manera molt 
curiosa. L’escorça és de color marró fosc i de textura forta. La capçada és menys frondosa que 
a la palmera de Canàries, amb un número inferior de palmes i amb una menor quantitat de 
folíols encara que un poc més llargues, més estretes i d’un color més pàl·lid i grisós. A la part 
inferior del pecíol hi ha unes espines rígides de fins a 20 cm de llarg. Al final del tronc hi té un 
conjunt de fulles pinnatipartides i arquejades. Les flors masculines són grogues, fragants; i les 
femenines, sense olor. Fruit (dàtils) en forma de baia allargada, ovalada, de 2,5-7,5 cm de llarg, 
al principi de color groc-taronja i més tard vermell-castany, carnós, dolç. Una única llavor de 5-8 
mm d’ample. 
 
Utilitats : Els fruits són molt nutritius i és la base de l’alimentació de regions del Nord d’Àfrica. A 
partir de la seva saba es fabrica el “lagmi”, beguda molt apreciada pels habitants dels deserts. 
A Elx les fulles s’aprofiten el Diumenge de Pasqua. Es cultiva com a arbre ornamental. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 . Palmera de dàtils 
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2.2.2. ARBRAT DE ZONA VERDA 
 
 
2.2.2.1. PI PINYONER 
 
 
Família : Pinàcies 
 
Nom científic : Pinus Pinea 
 
Nom popular : pi pinyoner, pi pinyer, pi para-sol, pi bo o pi ver 
 
Origen : Regió mediterrània septentrional i oriental 
 
Generalitats : És una espècie de pi dins la família Pinaceae caracteritzat per tenir la llavor 
comestible: el pinyó, ja que si bé els pinyons d’altres espècies europees de pi també es poden 
menjar, són molt més petits (hi ha espècies americanes amb pinyons grans que s’exploten 
comercialment). És un arbre de fins a 30 metre d’alçada, tronc amb l’escorça d’un marró rogenc 
molt gruixuda, capçada en forma de para-sol. Fulles de fins a 20 cm de llarg, agrupades de 
dues en dues com la resta de pins autòctons. Floreix de març a maig produint Pinya ovoides de 
fins a 15x10cm amb pinyons d'15 a 20 mm. Les pinyes maduren a la tardor del tercer any, els 
altres pins ho fan en dos anys). Creix en garrigues, erms i dunes fixades (com a Guardamar o 
Torroella de Montgrí). Es troba a tots els Països catalans fins als 1000 metres d’altitud. 
Prefereix terrenys silícics, sobretot sorrencs o de sauló, generalment prop del litoral. 
 
Utilitats : Molt usat en jardineria. Els pinyons necessiten molt mà d'obra, cal escalfar les pinyes 
per a que s’obrin. La fusta no té gaire interès. 
 
 
 
 

 
Figura 2 . Pi pinyoner 
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2.2.2.2. MARGALLÓ 
 

 

Família: Xamarots 
 
Nom científic: Chamaerops humilis 
 
Nom popular: margalló, bargalló o garballó 
 
Generalitats: Arbust amb bona part del tronc subterrani que pot arribar a ésser un arbret de 
fins a 3-5 m d'alçada. Al Marroc n'hi ha de fins a 10 m amb diàmetres de 12-14 cm. El tronc és 
cilíndric, senzill, poc fibrós, acabat en un grup de fulles i recobert a tot el llarg per les restes 
dels pecíols. No existeix escorça i fusta separables, ni anells concèntrics en la fusta. Les fulles 
són grans, de limbe arrodonit en forma de ventall, coriàcies, d'un verd net en ambdues cares. 
Tenen més de 20 cm de llargada, llises, força rígides, rectes, amb nerviació paral·lela, 
convergent a l'extremitat del pecíol. Aquest disposa d'uns agullons forts, punxants en els 
cantons. Floreix a la primavera amb flors femenines en peus diferents que les masculines, 
donant unes flors grogues que fructifiquen a la tardor donant uns dàtils de poc gust coneguts 
com a "pa de guineu". Aquests fruits són primer verds i llustrosos, per anar agafant un color bru 
al madurar. Cada flor dona tres dàtils. 
 
Utilitats: Les fulles s'aprofiten per fer barrets, cistells, escombres, ventalls.... Amb les seves 
fibres, anomenades crin vegetal, es pot fer una roba basta. La zona meristemàtica (l'ull), força 
tendra, és un comestible apreciat un cop extretes les fulles que l’envolten. Per la seva capacitat 
de brotar d’arrel i per adaptar-se a tot tipus de terreny, és útil per fixar terrenys, per protegir 
contra l’erosió al poder formar matollars densos, impenetrables. Molt aplicada en jardineria, 
principalment en la zona de costa, existint diferents variants de jardineria, que normalment 
busquen margallós de mides més grans. i vistoses. El dàtil del margalló té un gust aspre i conté 
molts tanins, principalment quan no està totalment madur i això li dóna propietats astringents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 . Margalló 
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2.2.3. GESPA – TAPITZANT 
 
 
Família: Poaceae 
 
Nom científic: Entre les més freqüents es troben: 
 
 (1)  en climes humits: 
 

• l'Agrostis stolonifera, anomenada gespa de Cumberland; 
• l'Agrostis tenuis, anomenada agróstide comuna; 
• la Festuca arundinaceae, anomenada festuca alta; 
• la Festuca rubra, particularment les sub-espècies: 
• Festuca rubra subsp. conmutata, anomenada canyola vermella; 
• Festuca rubra subsp. conmutata, anomenada festuca vermella; 
• el Lolium perenne, anomenat gespa anglesa; 
• la Poa nemoralis, anomenada poa dels boscos; 
• la Poa pratensis, anomenada poa dels prats; 
• la Poa trivialis,anomanada poa comuna; 
•  

 (2)  en climes secs: 
 

• el Cynodon dactylon, anomenat past de les Bermudes; 
• el Paspalum notatum, anomenat herba badia; 
• el Pennisetum clandestinum, anomenat kikuyu; 
• la Zoysia japonica. 

 
Nom popular: Gespa 
 
Generalitats: És una herba perenne d'un pam d'alçada provista de rizoma. Fulles lanceolades i 
inflorescència formada per de 3 a 5 espigues disposades com els dits de la mà. Cada 
espigueta té una sola flor. Llavors petites. 
 
Utilitats: ornamentals per formar una coberta densa, curta i uniforme a prats i jardins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 . Gespa-tapitzant 
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2.3. SISTEMA DE REG 
 
  Es proposa, segons recomanació, un sistema de reg amb anell de degoteig per 
a tot l’arbrat d’alienació, sense importar al carrer en que es troba. Per als parterres i altres 
zones verdes definides es projecta una instal·lació tipus Tech-line. 
 
 Totes dues instal·lacions partiran de la boca de reg, mitjançant una canonada que 
connectarà la xarxa amb un comptador i un programador (per a garantir el funcionament del 
reg). Des d’aquest punt sortirà una canonada única de polietilè de 63 mil·límetres fins a una 
vàlvula de pas, a partir de la qual es vifurcarà en dos. Una d’aquestes dues sortides connectarà 
directament amb el sistema Tech-Line proposat. L’altra, mitjançant un tub de 40 mil·límetres 
subministrarà l’aigua necessària per a l’arbrat d’alienació. 
 
 Es dissenyen, per al sector, un total de 5 instal·lacions com l’exposada, una per cada 
boca de reg que s’ha previst en l’abastament. La distribució exacta del sistema de reg així com 
la ubicació dels deferents elements que el configuren està detallada al plànol 16. SISTEMA DE 
REG – PLANTA. 
 
 
3. MOBILIARI URBÀ 
 
 
3.1. DISTRIBUCIÓ 
 
 
 En l’àmbit del mobiliari, cal dir que la necessitat de la seva disposició no era prioritària. 
Al tractar-se d’un projecte de remodelació d’una carretera la importància del mobiliari urbà, que 
sovint és peça fonamental en els projectes d’urbanització, té un caire secundari. De totes 
formes, s’han disposat tres tipus d’elements al present projecte, unes pilones de micromàrmol 
per impedir l’accés de les persones a les zones verdes, unes papereres a prop dels accessos a 
les estacions de la L-9 i RENFE i en tot l’Eix 2 i, per últim, uns bancs per garantir el descans 
dins les zones peatonals. 
 
 
3.2. PAPERERES 
 
 Es projecta la ubicació de papereres a prop dels accessos 
a les estacions de la L-9 i de RENFE i a les zones peatonals 
existents al present projecte, com ara el camí interior del parking. 
 
 
 La paperera que s’ha escollit com a estàndard per al 
sector a urbanitzar és la Vida Inox de la casa Fundición Dúctil 
Benito, que es pot veure a la imatge adjunta. S’ha escollit aquest 
model per la seva harmonia amb la tipologia de paperera utilitzada 
actualment a l’àmbit de projecte i per la senzillesa en la seva 
concepció. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Figura 6 .Paperera proposada 
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3.3. PILONES 
 

 

 S’ha projectat la col·locació de pilones en el sector per a evitar l’entrada per parts dels 
vianants a les zones verdes que estan tocant a la carretera. Lògicament, aquestes pilones no 
asseguren que cap persona trepitgi la zona verda però si adverteixen de que, en cap cas, es 
pot fer ús d’aquests espais que tenen una funció bàsicament delimitadora.     
 
 S’ha optat, en aquest cas, per la utilització d’una pilona de tipus bola de micromarbre 
(model Micromármol) de la casa Fundición Dúctil Benito, com l’exposat en la fotografia següent. 
 

 
                                                                                         

     
   
 
 
 
 
 
Figura 5 . Pilona de micromàrmol 
 
 

 
 
 
 
3.4. BANCS 
 
 
 Es distribuiran bancs en tot el tram peatonal situat al nord de la C-32B amb una 
separació de 50 cm respecte la franja ajardinada i amb una interdistància entre lls 
d’aproximadament 30 metres. També es col·locaran bancs al voltant del perimetre de la zona 
descrita anteriorment com a zona 3 i que se situa al costat d’una de els sortides de les 
infraestructures existents. En quan al model triat, s’ha optat per col·locar bancs tipus toledo de 
la casa fundición dúctil benito tal i com es mostra a la següent fotografia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 . Banc tipus Toledo de la casa Fundición Dúctil Benito 
 



��������	 ������� ����	�
�� ��� 
������ � ������� ��� ������ ������������ ������� ��� ����������� ��� �����
� ���	����������������������������
�������
��	������������
���������������������������������������	���	 �
� ����
����
��
��������	 !	������ �
�����
"�	��� ���� 	�����	 ��� ��
	������ ���� ������	��� 	���	���	 �� �� ����
��� ��
� ��
	#������
�$��������
����%	� ��������������
�������	 &��	�����������������������%����	 �����&'�

��������

������� !�"���� #�

���

$�#������ %����

� �  � # � ���&

����	
	����������������

��!��'��%��#�(�%�$�("��������	������)�)'�*)�&+,,-.�/0����
���1�2��	��)�#��*�3��4�+,�-./�0111

��������			���
��			���
�

�5�6-57268�2

��(��� %��

!�!�����

� �

2-. -+.!�3-1

4�

,-1

�0

.21

"�������� !�3-1

������������������

�)

�

9
	�
�:
�;
�9
��
��
��
�
��
��
�8�
3�
9
��
��
<�
9
�0
���

))
)�
=
�<
��
�	
�	
 �
9
>�
�	

�0
��
	��

4�

�
0

�

�

0
�?������������	��� ,
�@������������
��	����
����A,)�

A��	����"�	����)���	�������/'1

0585�&-98+6-�,,(- (�85

"�%��$�



� � � � � � ��	


��������	
�������������

�����������������������	
������������������������������
������ !����������"�#$������������

��������			���
��			���
�

����

%�&�%'�&( ')%� 

*+*

��������  �

!��"�#��

"

 ���

"��#�$� ��� !��

�%�&	
'&
	� "�#��

�()�&%(�*� �%�&	
'&
	��

�+,)(�(�%-+*�� ��	
�
,!����-�
�.�/�����	�0
��
������1��,23��

��(.(/	*� �������2��������

 
�

"

��0�������

"���$1�

��
�

�������������2�

���������



MOBILIARIO URBANO / MOBILIER URBAIN / SITE FURNISHING 1/2

 BENITO URBAN
Vía Ausetania, 11 · 08560 Manlleu · BARCELONA · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com

BANCOS / BANCS / BENCHES

UM370

BANCO TOLEDO / BANC TOLEDO / TOLEDO BENCH

Ref. A B H H1

UM370 2000 mm 450 mm 425 mm -
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CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Hormigón prefabricado.

Acabados: Color blanco granítico.

Anclaje: Apoyado en el suelo.

Matériau: Béton préfabriqué.

Finition: Teinte blanc granitique.

Scellement recommandé: Appuyé au sol.

Material: Prefabricated concrete.

Finishing: Granite-white colour.

Anchorage: Free standing.

ANCLAJE / SCELLEMENT / ANCHORAGE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 9. Estudi de Seguritat i Salut 
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MEMÒRIA 
 
 
 
1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució 
de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
 D’aquesta manera, s’integra en el Projecte constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució, amb 
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
 
2. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 Redactor E.S.S. : Daniel Quilez Cierco 
 
 
3. DADES DEL PROJECTE 
 
 
3.1. Autor/s del projecte 
 
 Autor del projecte: Daniel Quilez Cierco 
 
3.2. Tipologia de l'obra 
 
 
 Es projecta la remodelació de la C-32B en l’accés a l’aeroport de Barcelona iaxí com el 
seu entorn, tram que presenta una discontinuïtat en el traçat de la carretera, aconseguint 
augmentar la seguretat i la comoditat en la conducció. Es defineix en el projecte l’ordenació 
dels vials i la seva distribució entre espais per a vianants i per a vehicles, aquests últims molt 
més presents en el projecte. 
 
 A part, es definiran les zones verdes previstes així com l’ampliació del pàrking i 
l’apertura de l’Eix 2 que està prevista en el sector. Aquestes actuacions aniran encaminades a 
millorar la qualitat paisatgística del sector i , en el cas del pàrking, dissenyades per la necessitat 
de crear places d’aparcament vora l’aeroport.  
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3.3. Situació 
 
 
Emplaçament :   Tram de la carretera C-32B que dóna accés a l’aeroport (T2) 
 
Població :   El Prat de Llobregat 
 
 
3.4. Comunicacions 
 
 
Carretera : C-32B 
 
 
3.5. Pressupost d'execució material del projecte 
 
 
El pressupost de l’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut és de TRENTA-DOS MIL 
SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB 97 CÈNTIMS (32.776,17 €) 
 
 
3.6. Termini d'execució 
 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 11 mesos. 
 
 
3.7. Mà d'obra prevista 
 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 13 persones. 
 
 
3.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a llenyataire 
Ajudant d'electricista 
Ajudant de muntador 
Ajudant de jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó jardiner 
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3.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ARBRES DE FULLA CADUCA III 
ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT I 
BANCS 
BARANES D'ACER 
BARREGES DE CESPITOSES 
BARRERES 
BOQUES DE REG 
CAIXES DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS 
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
CALÇS 
CENTRALITZACIONS D'ESCOMESES 
CENTRES DE COMANDAMENT 
CIMENTS 
CLAUS 
COLUMNES 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
ELECTROVÀLVULES 1'' 
ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
ELEMENTS ESPECIALS PER A PROJECTORS 
ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES 
FILFERROS 
FILTRES 
FONTS PER A EXTERIORS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS PER A PAVIMENTS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMENERES PER A VIALS PUBLICS 
MANÒMETRES 
MAONS CERAMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A GALERIES DE SERVEIS 
MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
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PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PILONS METÀL·LICS 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLAQUES DE CONNEXIO A TERRA 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
PROJECTORS PER A EXTERIORS 
PUNTALS 
REGULADORS DE PRESSIÓ 
SAULONS 
SENYALS 
SORRES 
TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUB PE DOBLE PARET 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES DE POLIETILE 
TUBS FLEXIBLES DE PVC 
TUBS RIGIDS DE PVC 
VENTOSES 
 
 
3.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 
Retroexcavadora, de mida petita 
Retroexcavadora mitjana 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 
40 A 60 
CM D'AMPLÀRIA 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camio de 7 t 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
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Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Camio cistella de 10 m d'alçaria com a maxim 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de formigó 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Màquina tallajunts 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Remolinador mecànic 
REGLE VIBRATORI 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 
 
4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
 
4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
 
 És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, 
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador 
autoritzat.  
 
 Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però 
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra.  
 
 La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
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projectista i comprovació de l’instal·lador. Les mesures generals de seguretat en la instal·lació 
elèctrica són les següents: 
 

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

• Quadre General 
 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 
caldrà que sigui de 30 mA. 
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ��). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després 
de realitzats els fonaments. 
- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

• Conductors 
 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 
 

• Quadres secundaris 
 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
 

• Connexions de corrent 
 
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 
de doble aïllament. 
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 
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· Connexió de 24 v : Violeta. 
· Connexió de 220 v : Blau. 
· Connexió de 380 v : Vermell 
 

- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica  
 

- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 
• Enllumenat provisional 
 

- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 
virolla. 
-Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 

• Enllumenat portàtil  
 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 
 
 
4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
 
 Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general 
al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la 
canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
 
 La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una 
total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
 
4.3. Instal·lació de sanejament 
 
 
 Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es produís 
algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
 
4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
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responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 

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

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

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

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIEAP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars 
de gasos inflamables. 

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

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

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

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

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

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

 
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

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

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

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra  

 
 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
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- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 
- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà 
de 25 m. 
 
- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà 
de 15 m. 
 
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
 
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
 
 Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
 Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
 Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
 
5.1. Serveis higiènics 
 
 

• Lavabos i local de dutxes 
 
Es disposarà un mòdul de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m per a tot el personal de l'obra, que inclou 
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany. 
 
 
5.2. Vestuaris 
 
 
Es disposarà d'un local de vestuaris de 8,2x2,5x2,3 m per a tots els treballadors de l'obra. 
 
 
5.3. Menjador 
 
 
Es disposarà d'un local de menjador de 6x2,3x2,6 m per a tots els treballadors de l'obra. Aquest 
estarà equipat amb quatre bancs allargats de 3 m, dues taules per a 6 persones, un punt de 
subministrament d’aigua (2 aixeta i pica rentaplats), 1 microones, 1 nevera elèctrica, i cubell 
hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
 
 
5.4. Local d'assistència a accidentats 
 
 
 Tenint en compte que el nombre de treballadors de l'obra és de 12 persones, només 
serà necessari disposar d'un armari farmaciola emplaçada a l'oficina de l’obra. 
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 L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim 
de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
 
 El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils, 
- cotó hidròfil, 
- benes, 
- esparadrap, 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants d’un sol ús. 
 
 El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
 
 
6. ÀREES AUXILIARS 
 
 
6.1. Centrals i plantes 
 
 
 Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura, mínima de 4 m. 
 
 L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 
 
 Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, 
serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 
 
 Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ 
estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
 La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió.  
 
 Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
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6.2. Tallers 
 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
 
 
 De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 
m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
 La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció ecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai 
no serà inferior a ,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més 
pròxim). Al voltant dels quips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 
1,50 m, estaran apantallats i isposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre ones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
 La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una 
hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
 L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
 Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
 La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 
 Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
 Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 
llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
 
 
6.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
 
 Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínimsmàxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
 Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
 Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
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 De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
 
 
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
 
 El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 
la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
 Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
 Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
 
 Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, 
es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
 
8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
 
 El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants 
dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
 L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
 
8.1. Manipulació 
 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
viesd’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 
- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
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- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 
 
 
8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 
- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
- Nom comú, si és el cas. 
- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 
- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
- El número CEE, si en té. 
- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
 El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
 Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de 
Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat.  
 
Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.  
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 

 Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
 Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 

 Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
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 Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes 
amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
 
9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
 
 Ocupació del tancament de l’obra  
 
 S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
 Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
 En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases 
de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 

• Situació de casetes i contenidors 
 

 Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.  
 
 Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA 
DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
  
 Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
 
9.1. Serveis afectats 
 
 
 Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual 
cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos 
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
 
9.2. Servituds 
 
 
 En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera 
de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. 
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 Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució 
dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
 
 
9.3. Característiques meteorològiques 
 
 
 El municipi d’El Prat de llobregat es troba a la comarca del Baix Llobregat, i es 
caracteritza per temperatures suaus durant l'estiu i pluviositat baixa, pròpies del clima 
mediterrani 
 
 Tenint en compte les condicions climàtiques de la zona, no es preveuen treballs amb 
exposicions a condicions climàtiques que puguin impedir el correcte funcionament de l'obra. 
 
 
9.4. Característiques del terreny 
 
 
 Per la naturalesa del terreny on s’emplaça la urbanització, es descarta la possibilitat de 
lliscament generalitzat. El sauló té unes propietats intrínsiques molt bones, el que granteix 
totalment la seva estabilitat en desmunts, talussos, moviments de terres, ...  
 
 Tenint en compte les característiques del terreny, les rases per instal·lació de serveis 
es preveu que tinguin una estabilitat suficient en vertical durant la seva excavació, si bé caldrà 
prendre les precaucions de seguretat adequades si s’ha de treballar en el seu interior. A nivell 
mecànic, es preveu que en la excavació podrà utilitzar-se maquinària convencional, sense 
descartar que en alguns trams s’hagi de recórrer a altres mitjans. 
 
 
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
 
ENDERROCS 
 
 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
 
 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
 RETALUSSAT EN DESMUNT 
 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
 
REVESTIMENTS 
 
 PINTATS - ENVERNISSATS 
 
PAVIMENTS 
 
 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 
REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
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PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
 
 ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
 
 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
 
 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EQUIPAMENTS 
 
 MOBILIARI URBÀ 
 
JARDINERIA 
 
 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
 
 
11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
 
 El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 
10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
 
11.1. Procediments d'execució 
 
  
 Es projecta en el present projecte la remodelació de la carretera C-32B en el tram que 
dóna accés a l’aeroport de Barcelona (El Prat de Llobregat). L’àmbit d’actuació del projecte 
quedarà delimitat per la futura urbanització, els dos talls d’inici i final de la carretera i l’entorn 
dels aparcaments existents a la Terminal 2 de l’aeroport. 
  
 Es defineix per a cada eix del sector una ordenació de l’espai vial diferent i adqueada a 
les seves característiques, que ja queda definida en annexos anteriors.  
 
 Al tractar-se d’un projecte de remodelació es defineixen les diferents xarxes de serveis 
que hauran d’abastar i satisfer les necessitats del sector. S’executarà, previ a la pavimentació, 
la instal·lació dels col·lectors previstos per a la xarxa de clavagueram que s’ha dissenyat. 
 
 Acabat això es podrà realitzar la instal·lació de les altres xarxes dimensionades. 
Posteriorment es procedirà a la col·locació del ferm dimensionat. 
 
 Un cop finalitzats tots aquests treballs es procedirà a realitzar totes les feines 
relacionades amb la plantació de l’arbrat en les diverses zones verdes projectades i tota la 
distribució dels diferents elements del mobiliari urbà. 
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11.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
 
L'ordre d'execució dels treballs serà el següent: 
 
- Moviment de Terres 
- Xarxa de pluvials i clavegueram 
- Xarxa d’enllumenat 
- Pavimentació 
- Arbrat i jardineria 
- Senyalització 
 
 
11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
 Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
 
 LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
 
 
 RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 
 
 DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 
 
 
 De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
 
 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
  
 Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
 
 
13. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
 
13.1. Agents atmosfèrics 
 
 
 Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
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13.2. Il·luminació 
 
 
 Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. Es 
procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos 
i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
 En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
 En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
 Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
 
 
25-50 lux :   En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús   
   ocasional - habitual. 
  
100 lux :   Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tal  
   com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
   l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
 
150 lux :  Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
   màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i  
   banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
 
200 lux :   Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els   
   muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en  
   màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades  
   exigències visuals. 
 
300 lux :   Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
   mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
 
500 lux :   Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls,  
   tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i  
   treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
 
1000 lux :   En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
   condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
   com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
   màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
 
 
 Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
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13.3. Soroll 
 
 
 Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
 
Compressor .............................................................................. ..  82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) ...............................   82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. ......................................................  72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... ..............................  60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .......................................  103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................................................  94 dB 
Esmeriladora de peu ...................................................................  60-75 dB 
Camions i dumpers .................... ................................................  80 dB 
Excavadora .................................................................................  95 dB 
Grua autoportant .........................................................................  90 dB 
Martell perforador ........................................................................  110 dB 
Mototrailla ....................................................................................  105 dB 
Tractor d’orugues ........................................................................  100 dB 
Pala carregadora d’orugues ........................................................  95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... ...........................  84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ........................................................  150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .........................................................   105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... .............................. 105 dB 
 
 
 Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en 
ordre d’eficàcia: 
 
1er.-  Supressió del risc en origen. 
 
2on.-  Aïllament de la part sonora. 
 
3er.-  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
 Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de 
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció 
a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
 
 
13.4. Pols 
 
 
 La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 
Rinitis 
Asma bronquial 
Bronquitis destructiva 
Bronquitis crònica 
Efisemes pulmonars 
Neumoconiosis 
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
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 La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
 En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic 
de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
 La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
 En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic 
de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
 La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
 

10 

C = --------------------------    [mg / m
3
] 

% Si O2 + 2 

 
 
 Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
 A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
 
 Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
 

13.5. Ordre i neteja 
 
 
 El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

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

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

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

 
 En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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13.6. Radiacions no ionitzants 
 
 
 Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
 Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
 Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona 
per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta 
categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
 Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 

• Radiacions infraroges 
 
 Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
 Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
 
 A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així 
mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
 La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
 De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 

• Radiacions visibles 
 
 L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 

• Radiacions ultraviolades 
 
 La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 
10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
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 UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
 UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
 UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
 La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
 Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb 
vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien 
amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
 La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments 
o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
 S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els 
usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels 
riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades 
al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació 
del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
 No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures 
de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició 
per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 
que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans 
de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
 L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
 La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
 Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual 
(per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
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quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen 
en diferent longitud d’ona. 
 

• Làser 
 
 La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, 
poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant 
d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit 
causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar 
danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una 
manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i 
IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
 Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups 
i quatre classes següents: 
 
Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 
 a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 
Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 
 
Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
 Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
 A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 
 Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 
 
 Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
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perillós. 
 
 Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
 
 A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
 
 Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels 
riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
 
 Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 
 
 La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 

• Àrea de treball: 
 
 L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 
 
 Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
 
 A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
 
 S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se 
l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 
especial. 
 
 Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En 
aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
 
 

• Equip: 
 
 Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
  
 Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
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classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 
d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
 
 Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui 
la reflexió especular. 
 

• Operació: 
 
 Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 
sempre presents durant l’operació. 
 
 Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 
 
 L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
 
 Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 
  
 L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
de l’operador. 
 
 S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
 
 Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
 
 Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
 En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
  
 Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
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13.7. Radiacions ionitzants 
 
 
 Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment 
de granels, etcètera. 
 
 Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
 També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

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

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

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

equips generadors de radiacions ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

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

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

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

empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

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

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

 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
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- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

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

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

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

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

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials   
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 
 
2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 
 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges 
de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics  
 
 Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
 
2on.- Assentar els peus fermament. 
 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
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4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 
la càrrega. 
- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat. 

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

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

 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició 
que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 
 
15. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
  
 
 Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, 
en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
 
16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
 
 
 Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
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d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
 En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació 
dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
 Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
 
 
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
 
 Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
 La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
 Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
 En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
 Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 
produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
 En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
 Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
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 18. RECURSOS PREVENTIUS 
 
 
 La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 
mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari 
quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real 
decret 1627/97. 
 
 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 
o amb riscos especials. 
 
 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 
 
 Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
 Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 

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

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

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

- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

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

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

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

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

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

- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
 La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
 
 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B  I EL POLÍGON 

DEL MAS BLAU II EN L’ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA                                               ANNEX 9 34 

 

 
20. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
  
 
 En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 
a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
 Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
 És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
 Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies 
d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que 
correspongui. 
 
 En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
 No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
 El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
 Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
 
20.1. Normes de Policia  
  

• Control d’accessos 
 
 Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments 
i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
 Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
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• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 
 El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 
a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 
 
20.2. Àmbit d’ocupacó de la via pública 
  

• Ocupació del tancament de l’obra 
 
 S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
 En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases 
de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
 L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
 En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
 Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta 
baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant 
un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 
 S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

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

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

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

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
 Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 
 
 Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
20.3. tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic 
  

• Tanques 
 

 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model 
de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model 
de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
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tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

 
• Accés a l’obra 

 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
 

 
 

 

  
20.4. Operacions que afecten l’àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

• Càrrega i descàrrega 
 
 Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 

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

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

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

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

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 
 Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda 
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d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els 
treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 
realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes:  Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-
ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
 
20.5. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 
  

• Neteja 
 
 Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
 Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
 Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, 
sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
 Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Sorolls. Horari de treball 
 
 Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
 Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
 Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari 
específic. 
 

• Pols 
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 Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
 Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
 En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
 Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
20.6. Residus que afecten a l’àmbit públic 
  
 El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
 El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten a l’àmbit públic 
  

• Senyalització i protecció 
 
 Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
 Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
 Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 

• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 
es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 
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suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 
 

• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
 Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
 
 S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
 Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
 Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
 La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
 
 Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
 

- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 

- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 

- Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 

- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 

 
 Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
 Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD 
– 2. 
 

• Paviments provisionals 
 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
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peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
 Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa 
de protecció. 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
 Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 
 Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa 
de senyalització. 
 

• Manteniment 
 
 La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
 La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant 
la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
 Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
20.8. Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública 
  

• Arbres i jardins 
 

 Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable 
de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
 Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
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puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. 
El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
 Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
 A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
 En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per 
tal de coordinar les operacions. 
 
 
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
 
21.1. Riscos de danys a tercers 
 
 
 Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

 
21.2. Mesures de protecció a tercers 
  
 Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTROFICS 
 
 
 Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 
 Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
 
 1.- Ordre i neteja general. 
 2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
 3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
 4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
 5.- Punts de trobada. 
 6.- Assistència Primers Auxilis. 
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PLÀNOLS 
 
 1. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUD 
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PLEC 
 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. Identificació de els obres 
 
 El present Plec fa referència al Projecte de remodelació de part de la C-32B i el polígon 
del Mas Blau II en l'accés a l'aeroport de Barcelona. 
 
1.2. Objecte  
  
 Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques 
que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
Tots aquells continguts al: 
 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

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

 
 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel 
‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
 
 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 
1.3. Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 
  
 Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant 
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les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 
com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
  
 L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
 El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
 La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
 Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, 
com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
 
 Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les 
condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat 
que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
  
 El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals 
del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
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Generals. 
 
 El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
 
2. DEFINICIONS I COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
  
 
 Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció 
Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 

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

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

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

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

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

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

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

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

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

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

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

- Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
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llicències i autoritzacions administratives. 
 
El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
  
 El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements 
específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
 És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
 El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 

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

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

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

la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

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

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

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

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

 
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
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Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra 
i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 
de construcció: 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

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

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

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

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

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

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

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

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

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

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

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

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

- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

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

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

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

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

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

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

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

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

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

dels límits establerts en el Contracte. 
- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

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

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

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

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

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

totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 

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

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

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

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 
2.7. Treballadors 
 
 Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
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amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

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

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

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

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
- Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

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

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

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

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 

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

- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

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

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

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

febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 

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

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

20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 

5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de 
març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 
1973. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 
14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

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



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B I EL POLÍGON 

DEL MAS BLAU II EN L’ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA                                               ANNEX 9 76 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4.2. Condicions ambientals 
  

- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 
1940. 

- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

 
4.3. Incendis 
  

- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 

- Ordenances Municipals  
 

- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 
Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes 
pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
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4.4. Instal·lacions elèctriques 
  

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

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

- Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
4.5. Equips i maquinària 
 

- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 
1979. 

- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny 
de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 
de desembre de 2000. 

- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 

d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 
1997.  

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

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

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

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

 
4.6. Equips de protecció individual 
 

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

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

- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 
20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 
de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 
de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. 
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- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 
18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE 
núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 
2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 
4.7. Senyalització 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 

R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
 
4.8. Diversos 
 

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

- Convenis Col·lectius 
 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

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

 
6.3. Condicions Tècniques dels Organs de l’Empresa Contractista competents en matèria 
 de Seguretat i Salut 
 
 El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas 
concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva 
relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
 El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat 
dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 
Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic 
de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
 El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva 
pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
 L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
 L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
6.4. Obligacions de l’Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 
 El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar 
per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
 Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i 
es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
 Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
 
 Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
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reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
 Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
 Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, 
o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
 
6.5. Competències dels col.laboradors Prevencionistes a l’obra 
 
 D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient 
per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri 
del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
 S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 
 
 A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics 
de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu 
Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l’obra 
  
 El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
 S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats 
de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
 El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi 
o una ferramenta. 

 
 Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà 
Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 

• Característiques 
 
 Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 
instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma 
específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), 
les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, 
estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
 
7.2. Condicions d’elecció, utilització, emmagatxematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
  

• Elecció d’un Equip 
 
 Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
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Treball. 
 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
 Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 

• Emmagatzematge i manteniment 
 

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

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

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

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

- Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
- Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 

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

fins l’1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

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

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del 
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Consell 93/68/CEE.  
- Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 

Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
- Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 

Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

- Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
- Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 

- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 

- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 

- Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

- Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
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Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

- Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
- Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 

l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 

• Normativa d’aplicació restringida 
 

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

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

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

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

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

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

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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PRESSUPOST 
 
 
1. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B EN L´ACCÉS A L´AEROPORT DE BARCELONA
T.M. EL PRAT DE LLOBREGAT. COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT
SEGURETAT I SALUT
 

Pàg.:Data: 12/10/12QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,56ME153022 Tanca de protecció d'1 m d'alçària, de malla de filferroP- 1

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €1,66U.H141U001 Casc de seguretat homologat.P- 2
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €7,71U.H142U001 Ulleres anti-pols i anti-impactes.P- 3
(SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €7,70U.H142U002 Ulleres de soldador.P- 4
(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €11,98U.H143U001 Protector auditiu.P- 5
(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €10,04U.H144U001 Careta respiració anti-pols.P- 6
(DEU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €449,50U.H144U003 Equip autònom de respiració per a dos usos.P- 7
(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €2,02U.H145U001 Parella de guants lona-cuir.P- 8
(DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €23,40U.H146U003 Parella de botes dielèctriques.P- 9
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €16,27U.H147U001 Cinturó de seguretat.P- 10
(SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €10,33U.H148U002 Granota de treball.P- 11
(DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €25,11U.H148U006 Vestit ignífug per a dos usos.P- 12
(VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €2,68M2H151U001 Xarxa horitzontal de protecció d'obertures laterals del pas elevat, inclòs muntatge i desmuntatge.P- 13
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €6,74M.H152U001 Tub de bigues v. central per a subjecció del cinturó de seguretat, recolzat en tubs horitzontals a 1
m. d'alçada, plaques d'ancoratge, muntatge i desmuntatge.

P- 14

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €13,91H.H15ZU001 Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions.P- 15
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €33,09U.H15ZU003 Reunió mensual del comitè de seguretat i salutP- 16
(TRENTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €23,21H.H15ZU004 Formació en seguretat i salutP- 17
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €14,09H.H15ZU011 Senyaler.P- 18
(CATORZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €58,73U.HBB1U001 Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs.P- 19
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €6,57U.HBBAU001 Cartell indicatiu de risc, col·locat.P- 20
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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Pàg.:Data: 12/10/12QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €216,90U.HBC1U003 Pòrtic de limitació d'alçada, a 4 m. format per dos perfils metàl·lics i cable horitzontal amb

banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge.
P- 21

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €1,14M.HBC1U00B Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports, col·locació i desmuntatge.P- 22
(UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €8,96U.HBC1U00C Jaló de senyalització, inclòs col·locació.P- 23
(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €2,62U.HBC1U00D Globus de llum vermella per a senyalització.P- 24
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €2,75M.HBC1X001 Tanca autònoma de plàtic per a vianants.P- 25
(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €160,02UHG42U001 Interruptor diferencial de mitja sensibilitat de 300 a, muntat.P- 26
(CENT SEIXANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €182,80U.HG42U002 Interruptor diferencial d'alta sensibilitat de 30 a, muntat.P- 27
(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €228,32U.HGDU0001 Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode connectat a terra en
masses metàl·liques i totes les feines adients.

P- 28

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €10,79U.HGG5U001 Transformador de seguretat per a 3 usos.P- 29
(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €51,37U.HM31U001 Extintor de pols polivalent de 6 l., inclòs col·locació i suport.P- 30
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €59,67U.HQUAU001 Farmaciola.P- 31
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €16,78U.HQUAU002 Reposició de material per a la farmaciola.P- 32
(SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €23,97U.HQUAU004 Reconeixement mèdic obligatori.P- 33
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €149,83U.HQUAU005 Curset de primers auxilis i socorrisme.P- 34
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
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Pàg.:Data: 12/10/12QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

Barcelona Octubre 2012,

L´autor del projecte,                                el Tutor del projecte,

Daniel Quilez Cierco                                 Daniel Rodríguez Aranda 
Enginyer de Camins, Canals i Ports          Enginyer de Camins, Canals i Ports
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2. PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST Pàg.: 1Data:12/10/12

OBRA SEGURETAT I SALUT  REMODELACIÓ C-32B01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H141U001 U. Casc de seguretat homologat. (P - 2) 40,0001,66 66,40

2 H142U002 U. Ulleres de soldador. (P - 4) 40,0007,70 308,00

3 H143U001 U. Protector auditiu. (P - 5) 40,00011,98 479,20

4 H144U001 U. Careta respiració anti-pols. (P - 6) 40,00010,04 401,60

5 H145U001 U. Parella de guants lona-cuir. (P - 8) 40,0002,02 80,80

6 H146U003 U. Parella de botes dielèctriques. (P - 9) 25,00023,40 585,00

7 H147U001 U. Cinturó de seguretat. (P - 10) 40,00016,27 650,80

8 H148U002 U. Granota de treball. (P - 11) 40,00010,33 413,20

9 H144U003 U. Equip autònom de respiració per a dos usos. (P - 7) 5,000449,50 2.247,50

10 H142U001 U. Ulleres anti-pols i anti-impactes. (P - 3) 40,0007,71 308,40

11 H148U006 U. Vestit ignífug per a dos usos. (P - 12) 25,00025,11 627,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10 6.168,65

OBRA SEGURETAT I SALUT  REMODELACIÓ C-32B01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151U001 M2 Xarxa horitzontal de protecció d'obertures laterals del pas elevat,
inclòs muntatge i desmuntatge. (P - 13)

1.000,0002,68 2.680,00

2 H152U001 M. Tub de bigues v. central per a subjecció del cinturó de seguretat,
recolzat en tubs horitzontals a 1 m. d'alçada, plaques
d'ancoratge, muntatge i desmuntatge. (P - 14)

50,0006,74 337,00

3 H15ZU001 H. Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les
proteccions. (P - 15)

500,00013,91 6.955,00

4 H15ZU011 H. Senyaler. (P - 18) 100,00014,09 1.409,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.20 11.381,00

OBRA SEGURETAT I SALUT  REMODELACIÓ C-32B01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. (P - 19) 30,00058,73 1.761,90

2 HBBAU001 U. Cartell indicatiu de risc, col·locat. (P - 20) 30,0006,57 197,10

3 HBC1X001 M. Tanca autònoma de plàtic per a vianants. (P - 25) 750,0002,75 2.062,50

4 HBC1U00B M. Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports, col·locació i
desmuntatge. (P - 22)

300,0001,14 342,00

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 2Data:12/10/12

5 HBC1U00D U. Globus de llum vermella per a senyalització. (P - 24) 120,0002,62 314,40

6 HBC1U003 U. Pòrtic de limitació d'alçada, a 4 m. format per dos perfils
metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i
desmuntatge. (P - 21)

3,000216,90 650,70

7 HBC1U00C U. Jaló de senyalització, inclòs col·locació. (P - 23) 50,0008,96 448,00

8 E153022 M Tanca de protecció d'1 m d'alçària, de malla de filferro (P - 1) 100,0004,56 456,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.30 6.232,60

OBRA SEGURETAT I SALUT  REMODELACIÓ C-32B01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL EXTINCIÓ D'INCENDIS40

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HM31U001 U. Extintor de pols polivalent de 6 l., inclòs col·locació i suport. (P -
30)

20,00051,37 1.027,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.40 1.027,40

OBRA SEGURETAT I SALUT  REMODELACIÓ C-32B01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA50

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HG42U001 U Interruptor diferencial de mitja sensibilitat de 300 a, muntat. (P -
26)

6,000160,02 960,12

2 HG42U002 U. Interruptor diferencial d'alta sensibilitat de 30 a, muntat. (P - 27) 6,000182,80 1.096,80

3 HGDU0001 U. Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure,
elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques i totes les
feines adients. (P - 28)

6,000228,32 1.369,92

4 HGG5U001 U. Transformador de seguretat per a 3 usos. (P - 29) 6,00010,79 64,74

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.50 3.491,58

OBRA SEGURETAT I SALUT  REMODELACIÓ C-32B01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS60

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAU001 U. Farmaciola. (P - 31) 7,00059,67 417,69

2 HQUAU002 U. Reposició de material per a la farmaciola. (P - 32) 10,00016,78 167,80

3 HQUAU004 U. Reconeixement mèdic obligatori. (P - 33) 50,00023,97 1.198,50

4 HQUAU005 U. Curset de primers auxilis i socorrisme. (P - 34) 10,000149,83 1.498,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.60 3.282,29

OBRA SEGURETAT I SALUT  REMODELACIÓ C-32B01
CAPITOL SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL FORMACIÓ I REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI70

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 3Data: 12/10/12

1 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut (P - 16) 15,00033,09 496,35

2 H15ZU004 H. Formació en seguretat i salut (P - 17) 30,00023,21 696,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.70 1.192,65

Euro
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3. RESUM DE PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1Data: 12/10/2012

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.01.10 PROTECCIONS INDIVIDUALS 6.168,65
Subcapítol 01.01.20 PROTECCIONS COL·LECTIVES 11.381,00
Subcapítol 01.01.30 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 6.232,60
Subcapítol 01.01.40 EXTINCIÓ D'INCENDIS 1.027,40
Subcapítol 01.01.50 PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 3.491,58
Subcapítol 01.01.60 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 3.282,29
Subcapítol 01.01.70 FORMACIÓ I REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 1.192,65

01.01 SEGURETAT I SALUTCAPITOL 32.776,17

32.776,17

NIVELL 2: CAPITOL Import
CAPITOL 01.01 SEGURETAT I SALUT 32.776,17

01 SEGURETAT I SALUT  REMODELACIÓ C-32BObra 32.776,17

32.776,17

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 SEGURETAT I SALUT REMODELACIÓ C-32B 32.776,17

32.776,17

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 10. Pla de gestió de residus 
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ANNEX 10. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objectiu 
 
 El present annex té per objectiu principal aplicar la metodologia del Pla de Gestió de 
Residus per tal de racionalitzar i optimitzar el tractament i la valorització amb criteris 
mediambientals dels residus que es generaran en l’execució del projecte de Remodelació de la 
part de la C-32B i el sector del Mas Blau en l’accés a l’aeroport de Barcelona. 
 

El Pla es fonamenta en l’aplicació del principi de Jerarquització de la gestió dels 
residus: Reduir (minimitzar), Reutilitzar, Reciclar, Aprofitament Energètic i Abocar.  
 

Un altre aspecte important del Pla de Gestió és la Prevenció i la Planificació. És 
necessari que el Pla es realitzi a l’etapa de projecte i que sigui revisat i/o modificat per 
l’empresa constructora. 
 

La decisió final sobre l’escenari de gestió correspondrà al generador dels residus, el 
promotor, el qual, a més dels aspectes ambientals valorarà d’altres com econòmics, els tècnics 
i els de seguretat i salut. Així doncs, el Pla de Gestió pretén donar una resposta real a la 
problemàtica de la gestió dels residus, analitzant en tot moment aquests temes. 
 

1.2. Metodologia 
 

Per poder aconseguir els objectius de l’apartat anterior el Pla de Gestió de Residus es 
desenvolupa en cinc fases principals. 
 

Si s’observa la jerarquia que proposa la Comunitat Europea sobre les accions que 
s’han de dur a terme en la gestió dels residus, comprovarem que les prioritats principals són la 
prevenció i la minimització . D’aquesta forma s’aconseguiran, a més, altres millores 
mediambientals com la reducció del transport dels sobrants a l’abocador o a la central 
recicladora, amb la consegüent disminució de la contaminació atmosfèrica i del consum 
d’energia fòssil (vegeu l’apartat 2). 
 

Per minimització, entenem el conjunt d’accions organitzatives, operatives i 
tecnològiques necessàries per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus, mitjançant la 
seva reducció i reutilització a origen. Així doncs, és imprescindible que la primera acció 
associada a la gestió dels residus sigui intentar reduir-ne el volum en l’emplaçament on han 
estat generats. 
  

Un cop conegudes les diferents possibilitats de reduir la quantitat de residus que 
sortiran del propi emplaçament serà necessari conèixer la quantitat i la tipologia de materials 
sobrants que es generaran. Aquí, a causa de la impossibilitat de realitzar una medició acurada 
per a cada partida d’obra s’utilitzaran uns valors de referència realitzats per l’ITeC, introduint 
certes modificacions ja que el sistema constructiu d’alguns elements s’allunya de la solució 
convencional ceràmica (vegeu l’apartat 3). 
 

És molt important identificar els materials tòxics o potencialment perillosos perquè 
puguin ser separats de la resta i rebre un tractament específic. 
 

Finalitzada aquesta fase, cal compilar la documentació sobre els gestors i valoritzadors 
de residus que operen en les proximitats de l’obra. És necessari conèixer les característiques 
(condicions d’admissió, distància, taxes, etc.) dels abocadors, recicladors, dels punts verds, 
dels centres de classificació, etc., per tal de poder definir un escenari extern de gestió (vegeu 
l’apartat 4). 
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A partir de l’encreuament de la informació sobre la quantitat i la tipologia dels residus 
amb la procedent d’haver analitzat les possibilitats de valorització externa, es podran definir els 
diversos escenaris de gestió possibles i així determinar en cada moment de l’obra els elements 
de gestió interna amb què cal comptar (quantitat i característiques dels contenidors, dipòsits 
per a fluids contaminants, etc.) (vegeu l’apartat 4). 
  

Finalment s’haurà d’escollir l’escenari més convenient pel promotor de l’obra (vegeu 
l’apartat 5) i valorar el pressupost que implica (vegeu l’apartat 6). 
 

A continuació es pot observar un esquema que descriu els passos que cal seguir en els 
desenvolupament d’aquest Pla: 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. POSSIBILITATS DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ 

 
La primera acció que s’ha d’emprendre a l’hora de fer un Pla de Gestió de Residus és 

pensar les possibilitats de minimització, bàsicament per dos motius: perquè és la millor opció 
des del punt de vista mediambiental i perquè influirà en les característiques i la quantitat de 
residus que es generaran i, per tant, en el sistema de gestió. 
 

Les decisions s’han de prendre en la fase de projecte (coordinació dimensional, 
prefabricació, etc.) i a l’obra (política de compres optimitzada, emmagatzematge dels materials, 
etc.). És important, malgrat tot, que hi hagi la màxima previsió possible i que totes les accions 
constin en el projecte i en el Pla de Gestió. 
 

En aquest projecte, les principals accions per minimitzar els residus són: 
 

En el Pla de Gestió de Residus es preveu la reutilització d’una part de les terres 
provinents d’excavació; les terres que no siguin aprofitables es portaran a un abocador 
controlat. 
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Durant l’execució de les obres es disposaran diferents punts verds de recollida de 

residus, de manera que es puguin classificar esprais, fustes, etc utilitzats durant en el procés 
constructiu. Això permetrà tenir un control sobre aquells elements potencialment 
contaminables, com són els esprais que utilitzen els topògrafs per marcar el terreny, per 
exemple.  
 

Pel que fa a la resta de residus generats durant les obres, també es tindrà en compte 
els residus assimilables a urbans, generats pel personal de l’obra i d’oficines. Aquests residus 
seran gestionats juntament amb els residus sòlids urbans. Fonamentalment, estan constituïts 
per restes orgàniques procedents de l’alimentació, paper, cartró, plàstics, tèxtils, fusta, goma, 
etc. 
 

A la següent taula es resumeixen les tipologies dels residus segons el Catàleg Europeu 
de Residus (CER) que es generaran a les obres Projecte d’Urbanització. 
 

Categoria segons CER Classificació 
Via de 

Valorització 
20 RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels 

comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES 
DE MANERA SELECTIVA 

20 01 Fraccions recollides de manera selectiva (excepte les especificades en el 
subcapítol 15 01) 

20 01 01 Paper i cartró no especial V61  
V11  
V85 

20 01 02 Vidre no especial  V14 
20 01 13 Dissolvents especial V21 
20 01 21 Tubs fluorescents i altres residus que 

contenen mercuri 
especial V41 

20 01 27 Pintures, tintes, adhesius i resines que 
contenen substàncies perilloses 

especial - 

20 01 28 Pintures, tintes, adhesius i resines diferents 
dels especificats en el codi 200127 

no especial - 

20 01 33 Bateries i acumuladors especificats en els 
codis 160601, 160602 o 160603 i bateries i 
acumuladors sense classificar que contenen 
aquestes bateries 

especial V44 

20 01 39 Plàstics no especial  V12  
V61 

20 03 Altres residus municipals 
20 03 01 Mescles de residus municipals no especial  - 
20 03 03 Residus de neteja viària no especial  - 
20 03 07 Residus voluminosos no especial  V15  

V61  
V41 

 

Taula 1 . Tipologies de residus assimilables a urbans classificats segons CER i vies de valorització. 

 
 

En la gestió dels residus que es puguin generar a l’obra es preveuen tres fases, les 
quals s’indiquen a continuació. 
 
 
Segregació en origen 
 

Es realitzarà una correcta gestió dels residus assimilables a urbans en origen per tal 
d’optimitzar el seu transport, tractament i valorització. Aquesta segregació en origen es 
realitzarà segons la següent classificació: 
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1. Residus sòlids urbans (rebuig) 
2. Plàstics i envasos 
3. Paper i cartró 

 
S’habilitaran contenidors per cada una de les tipologies de residus a segregar. Aquests 

contenidors s’ubicaran en la zona d’oficines. 
 

Pel que fa als residus de la construcció, procedent de les obres pròpies de la 
urbanització, aquests s’aplegaran i segregaran en els punts verds, que estaran distribuïts al 
llarg de tota l’obra, i es transportaran als valoritzadors corresponents. 
 
 
Transport de Residus 
 

El transport dels residus generats durant les obres que s’hagin de transportar a 
instal·lacions o destinacions externes, ja siguin assimilables a urbans o residus propis de 
construcció, es realitzaran mitjançant transportistes autoritzats, degudament inscrits al Registre 
de Transportistes de Residus de Catalunya.  
 

Aquest transport anirà a càrrec de la constructora. 
 
 
Gestió de Residus 
 

Els residus especials seran gestionats per gestors autoritzats per l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC), que els tractaran o transportaran a dipòsit controlat. 
 

Pel que fa als residus no especials que no seran reutilitzats, aquests seran transportats 
a dipòsit controlat. 
 

A l’apartat de valoritzadors i escenaris de gestió s’inclou un llistat dels possibles 
abocadors on dipositar els residus no valoritzables.  
 

La gestió dels residus anirà a càrrec de la constructora. 
 
 

3. QUANTIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS 
 

En aquest apartat s’exposa una aproximació als residus generats a partir dels valors 
estàndards de l’ITeC. No s’han valorat els residus derivats de la pròpia execució de l’obra, com 
per exemple els sobrants de paviments hidràulics. Igualment, aquests hauran de contemplar-se 
en l’execució del present Pla de Gestió de Residus. 
 

En compliment dels decrets 201/1994 i 161/2001 la quantificació dels volums de residus a 
gestionar es la següent: 
 
 

1. Enderrocs 

 

MATERIAL 
VOLUM REAL 

(M3) 

VOLUM 
APARENT 

(M3) 
PES 
(kg) 

Petri Mix 7.956,30 13.525,71 16.708.23 
 Mescla bitumninosa 7.956,30 13.525,71 16.708.23 
Formigó 466,86 793,66 980,41 
 Vorades amb rigola 466,86 793,66 980,41 

Total  8.423,16 14.319,37 17.688,64 
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S’ha obtingut segons taula 1.2 de la Guia de aplicación del D 201/1994. 

 
 
 

2. Moviment de Terres 

 

MATERIAL VOLUM REAL (M3) 

VOLUM 
APARENT 

(M3) PES (kg) 
Excavació 5.618,00 7.865,2 9.550,6 

Total  5.618,00 7.865,2 9.550,6 
 
 

El volum de terres s’ha obtingut a partir de l’amidament sobre perfil de terra vegetal i 
saneig, descomptant el volum de terra vegetal aprofitable. 
 
 
3. Xarxa de Clavegueram 

 

MATERIAL VOLUM REAL (M3) 
VOLUM 

APARENT (M3)  PES (kg) 
Excavació 7.032,68 9.845,75 11.955,56 

Total  7.032,68 9.845,75 11.955,56 
 

El volum de terres s’ha obtingut a partir de l’amidament sobre perfil de terra vegetal i 
saneig, descomptant el volum de terra vegetal aprofitable. 

 
 
 

4. VALORITZADORS I ESCENARIS DE GESTIÓ 
 
 

En aquest apartat s’han analitzat els diferents sistemes que permeten establir les 
possibilitats de valorització dels residus per tal de determinar les característiques principals dels 
diversos gestors autoritzats pròxims a l’obra. 
 

Per seleccionar els possibles valoritzadors autoritzats dels residus produïts s’ha 
consultat el Registre general de gestors de residus de Catalunya de la Junta de Residus de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

Bàsicament s’han cercat les dades següents: 
 

� Informació general de l’empresa (persona de contacte, direcció, telèfon, etc.). 
� Característiques del material de recepció i tipus de gestió que es porta a cap. 
� Distància des de l’obra al punt de deposició sobrant. 
� Costos de lloguer de contenidors o altres sistemes d’emmagatzematge. 
� Costos del transport. 
� Costos d’acceptació i/o abocament del material. 
� Etc. 

 
A l’hora de seleccionar els valoritzadors s’ha tingut en compte que el menor cost 

ambiental (i freqüentment el menor cost econòmic) s’aconsegueix quan: 
 

� El gestor o gestors encarregats de valoritzar els residus siguin autoritzats. 
� La quantitat de residus sigui mínima. 
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� La distància al lloc de deposició sigui mínima i la xarxa viària estigui en òptimes 
condicions. 

� Els materials continguts en els residus estiguin aïllats i separats els uns dels altres, 
atès que així en facilitem el reciclatge o la reutilització (el tipus de gestió depèn de les 
possibilitats reals de valorització). 

� A cada gestor se li ha d’enviar estrictament el residu que acceptarà, i cal tenir present 
que com més difícil en sigui la valorització, més costosa n’és la gestió. Val la pena 
recordar en aquest punt que si un residu petri (Classe I – menor cost de tractament) és 
contaminat per un material perillós (Classe III – major cost), automàticament la totalitat 
del residu sobrant inert passa a ser de Classe III. 

 
A continuació s’exposen les diverses possibilitats de valorització de cada material així 

com els gestors que ho poden dur a terme. 
 

4. 1. Possibilitats de valorització i escenaris de gestió 
  

Tenint en compte la informació exposada en diversos documents de l’ITeC (Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya) sobre la gestió i la valorització de residus a les 
obres de construcció, directament es planteja realitzar un escenari de separació selectiva 
format per: 
 

- Residus petris 
- Residus de cartró 
- Residus banals o no especials 
- Residus metàl·lics 
- Residus de fusta 
- Residus tòxics o especials 

 
� Residus petris 

Es proposa que els residus petris generats durant la fase d’enderrocs i les obres 
d’urbanització es matxuquin al propi emplaçament (reducció del 66% del volum) amb la 
maquinària corresponent (matxucadores mòbils) i es reutilitzin a l’obra.  
 

Si aquest escenari no es pot produir, es podrien matxucar igualment els residus i 
reutilitzar-los en d’altres obres o, en el seu defecte, dipositar-los en centres de reciclatge. 
 
� Residus de cartró 

Els residus de cartró es portaran al centre de reciclatge més proper. 
 
� Residus banals o no especials 

A causa de la dificultat per separar in-situ aquests materials i de la manca de recicladors 
que els admetin, aquests residus han de ser portats a l’abocador corresponent (de residus no 
especials) o a un centre de transferència. 
 
� Residus dels elements metàl·lics 

Els elements metàl·lics presenten un preu de valorització (en aquests moments entre 42 i 
54 €/Tn) que fa viable la seva separació selectiva. En aquest camp existeixen una gran 
quantitat d’empreses i, per tant, s’haurien d’escollir aquelles més pròximes a l’emplaçament de 
l’obra. A l’apartat següent se’n mostren dues a mode d’exemple. 
 
� Residus de fusta 

Es reciclarà tota la fusta derivada dels processos d’execució de l’obra, que serà 
transportada a un gestor especialitzat en el reaprofitament d’aquest material. 
 
 
� Residus tòxics 
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Aquests materials han de ser portats a centre de tractaments específics que 
posteriorment els valoritzen (habitualment s’incineren). 
 
 
 
4.2. Llista de valoritzadors 
 
 
 
- Residus Especials 
 
Codi Nom Adreça Telèfon 

E-21.89 ECOCAT, S.L 
CAMÍ DE CAN BROS, 6  
(08760) MARTORELL  937766700 

 
- Recicladors de Fusta 

 
Codi Nom Adreça Telèfon 

E-630.99 
J.MATA TRANSPORT I 
GESTIÓ DE RESIDUS 

POL. IND. DE L'EST C/ PLA 
DE L'OLIVELLA, 5, NAU 3  

(08780) PALLEJÀ  
936631712 

E-169.96 CHATARRAS R. GARCIA, S.A 
C/ VILA DE BAGUR, 5-7  

(08820) PRAT DE 
LLOBREGAT  

933708955 

 
- Recicladors de Cartró 

 
Codi Nom Adreça Telèfon 

E-437.97 CARGO FEMAR, S.L. 
POL. IND. SUD C/ 

SALVADOR ESPRIU, 24-26  
(08754) PAPIOL  

936730909 

 
 
- Recicladors de Metalls 

 
Codi Nom Adreça Telèfon 

E-220.96 
COMPRA I VENDA DE 
FERRALLA BETA, S.L. 

C/ CATALUNYA, 89  
(08820) PRAT DE 

LLOBREGAT  
972430923 

 
 
 
- Recicladors de Plàstics 

 
Codi Nom Adreça Telèfon 

E-173.96 
RECUPERACIONS VILALTA 

ROCA, S.L. 

C/ CATALUNYA, 89  
(08820) PRAT DE 

LLOBREGAT  
933791344 

E-330.96 AUSON VERD, S.L 

POL. IND. ZONA 
INDUSTRIAL C/ CIÈNCIA, 

16  
(08850) GAVÀ  

936623551 
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- Centres de Transferència 
 
Codi Nom Adreça Telèfon 

E-220.96 
COMPRA I VENDA DE 
FERRALLA BETA, S.L. 

C/ CATALUNYA, 89  
(08820) PRAT DE 

LLOBREGAT  
972430923 

 
 

5. DESCRIPCIÓ DE L’ESCENARI FINAL DE GESTIÓ 

 
En aquest apartat, un cop analitzats els condicionants tècnics i mediambientals de la gestió 

i la valorització dels residus, s’exposa l’escenari final de gestió que es durà a terme en la fase 
d’enderrocs i en la construcció de la urbanització. 
 
 
 
 

Residus Operacions Gestor/Destí Final 
Especials o 
tòxics 

Separació i emmagatzematge en les condicions 
específiques que demana la normativa vigent (vegeu 
aparatat 7) 

ECOCAT, S.L 
 
 

Petris Separació selectiva i matxuqueig a la pròpia obra CHATARRAS R. 
GARCIA, S.A 

Cartró Separació selectiva COMPRA I VENDA DE 
FERRALLA BETA, S.L. 

Metalls Separació selectiva RECUPERACIONS 
VILALTA ROCA, S.L. 

Fusta Separació selectiva J.MATA TRANSPORT I 
GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 

6. PROCEDIMENT DE VIGILÀNCIA 

 

6.1. Aspectes i indicadors del seguiment 

 
 

En aquest apartat es defineixen els aspectes objecte de vigilància, els indicadors establerts 
i els criteris per a la seva aplicació. 
 
Gestió de Terres  
 
REUTILITZACIÓ DE LES TERRES DE L’OBRA 
 

Objectiu del control establert: Retirada de les terres procedents d’excavació per a la 
seva conservació i utilització en les zones de terraplè i en les zones verdes. 
 

Actuacions derivades del control: Es comprovarà que la retirada es realitzi en els llocs i 
amb els gruixos previstos. Així mateix, es disposarà en els llocs d’aplec i es superposaran les 
condicions dels aplecs fins a la seva utilització en obra, i l’execució de mesures de conservació 
si fóra necessari. 
 
Lloc de la inspecció: Zones de l’obra on es realitzarà excavació i zones on es farà l’estesa. 
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Periodicitat de la inspecció: Control diari durant el període de retirada de les terres. Control 
diari, també, durant el període de l’estesa. 
 
Material necessari: No és necessari cap material específic. 
 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o grau superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Gruix de les terres de terraplenat i la terra vegetal retirades en 
relació a la profunditat que es pot considerar amb característiques terres de terraplè o de terra 
vegetal, segons el criteri de la Direcció Ambiental de l’Obra. 
 
Llindar crític: Gruix mínim retirat de 30 cm de terra vegetal en les zones considerades aptes. 
 
Mesures de prevenció i correcció: Aprovisionament extern de terres en cas de dèficit. Definició 
de prioritats d’utilització del material extret. 
 
Documentació generada en cada control: Caldrà anotar en el Diari Ambiental de l’Obra la data 
d’inici i final de la retirada de les terres, el gruix i el volum retirat, així com el lloc i les condicions 
d’abassegament. 
 
 
APORTACIÓ DE TERRES 
 
Objectiu del control establert: Assegurar la correcta utilització de préstecs i canteres 
autoritzades. 
 
Actuacions derivades del control: Es verificarà la utilització de canteres autoritzades per part del 
contractista. 
 
Lloc de la inspecció: En tot l’àmbit de l’obra. 
 
Periodicitat de la inspecció: Durant el moviment de terres. 
 
Material necessari: No és necessari cap material específic. 
 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o grau superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Verificació de la utilització de les activitats extractives legalitzades. 
 
Llindar crític: Es considerarà inacceptable la manca de comprovant d’utilització de canteres o 
préstecs autoritzats. 
 
Mesures de prevenció i correcció: Sol·licitar el compromís corresponent. 
 
Documentació generada en cada control: Caldrà anotar en el Diari Ambiental de l’Obra les 
incidències i les mesures preses 
 
 
Gestió de Residus  
 
Objectiu del control establert: Tractament i gestió de residus típics d’obra. 
 
Actuacions derivades del control: Verificació de la presència d’olis, combustibles, ciments i 
altres residus no gestionats adequadament. Verificació de la presència, en cada zona de l’obra, 
de contenidors adequats per a cada tipus de residu i punts nets en les instal·lacions de l’obra. 
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Lloc de la inspecció: En els parcs de maquinària, zones d’instal·lacions auxiliars i en general, 
en tota la superfície de l’obra. 
 
Periodicitat de la inspecció: Control mensual en fase de construcció. 
 
Material necessari: No és necessari cap material específic. 
 
Mètodes de treball: Visita als parcs de maquinària, zones d’instal·lacions auxiliars, i a la 
superfície de l’obra on s’estigui realitzant l’actuació. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o grau superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Presència d’olis, combustibles, ciments, etc. no gestionats. 
 
Llindar crític: Incompliment de la normativa legal en el tractament i gestió de residus. 
 
Mesures de prevenció i correcció: Caldrà realitzar sessions formatives sobre els aspectes 
ambientals de l’obra, com a mínim, per a cada nova incorporació. 
 
Documentació generada en cada control: Caldrà portar un registre actualitzat de la gestió dels 
residus per tal de comprovar que es realitza correctament. 
 
 

7. ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’OBRA 
 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar el Pla de Gestió 
de Residus. Seria interessant que en aquesta revisió s’aportessin precontractes amb les 
empreses de gestió de residus. 
 
De forma general, la separació selectiva que s’ha de realitzar a l’obra és de: 
 

- Inerts. 
- No especials. 
- Especials/Tòxics. 

 
Són residus inerts de la construcció els següents: 
 

Residus inerts 
Aglomerats asfàltics i barreges de terra i asfalt. 
Cables. 
Envasos i embalatges de vidre, plàstic o metalls. 
Fibra i llana de vidre i de roca. 
Formigó. 
Llots de perforació. 
Llots de tall de productes minerals. 
Maons, teules, materials ceràmics, derivats del guix. 
Materials ceràmics. 
Paviments. 
Plàstics. 
Pols d'extintors. 
Provetes de formigó. 
Residus de construcció i demolició sense substàncies tòxiques o 
perilloses. 
Restes metàl·liques. 
Terres, sorres, pedres. 
Vidre. 

 
Són residus no especials de la construcció els següents: 
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Residus no especials 
Aerosols. 
Draps de neteja bruts, roba bruta, adsorbents bruts. 
Envasos i embalatges de paper, cartró, fusta. 
Fibrociment. 
Papers i cartrons. 
Productes de dragatges. 
Residus de construcció i demolició contaminats. 
Restes de fustes, aglomerats, etc., no tractats a pressió amb substàncies 
tòxiques. 
Restes vegetals. 
Terres contaminades per compostos orgànics (hidrocarburs) o inorgànics. 

 
Són residus especials de la construcció els següents: 
 

Residus Especials 
Amiant. 
Bateries. 
Elements i materials de fixació: productes de soldadura. 
Envasos i embalatges bruts de residus especials o substàncies perilloses. 
Equips de refrigeració que continguin clorofluorocarburs (CFC). 
Fluorescents, piles, llums de vapor de mercuri. 
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, barnissos, dissolvents, àcids, bases, 
anticorrosius, desencrofants. 
Pneumàtics usats. 
Residus especials en petites quantitats. 
Restes d'hulla. 

 
Davant d’un residu no contemplat en l’enumeració anterior, i del qual no és té seguretat 

de la seva classificació, es consultarà amb la direcció d’obra perquè en determini la 
classificació i la posterior gestió. 
 
En general, la gestió dels residus en l’obra serà la següent: 
 

� El cap d’obra establirà zones o contenidors, clarament identificades, 
d’emmagatzematge i abassegament de material, segons les necessitats i l’evolució 
dels treballs de l’obra. 

 
� Al definir les diferents àrees es prendran mesures per tal d’aconseguir: 
- la mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge, 
- les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres, 
- les zones d’abassegament i emmagatzematge se situaran sempre dins els límits físics 

de l’obra, i no afectaran a vies públiques, lleres de rius o costes, a excepció de que es 
disposi d’un permís exprés de l’autoritat competent. 

 
� En el cas dels residus petris es separaran els que provenen de productes que contenen 

guixos de la resta. Es residus seran matxucats mitjançant una trituradora mòbil i 
emmagatzemats en contenidor un cop realitzada aquesta operació.  

 
� S’ha de tenir especial cura am els residus provinents de les neteges de les cubes de 

formigó i de partides sobrants ja que no es poden transportar residus líquids en 
contenidors. Existeixen diverses solucions: 

- Especificar en el contracte de l’empresa formigonera que no es podran netejar les 
cubes a l’obra ni realitzar el vessament als contenidors ni al terreny. 

- Netejar les safates cap a l’interior de les cubes. 
- Dipositar aquests residus en contenidors o en “piscines” preparades per aquest ús. 

S’ha de deixar evaporar l’aigua o disminuir el seu PH.  
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� En el cas dels residus banals s’emmagatzemaran de manera que es quedin protegits 

de les adversitats meteorològiques. La fusta i els metalls es separaran en d’altres 
contenidors. 

 
� Els residus especials són els que contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 

cancerígenes o que provoquen reaccions nocives en contacte amb d’altres materials. 
El tractament d’aquests residus consisteix en separar-los de manera selectiva de la 
resta de residus, amb la finalitat d’aïllar-los, reduir-ne el volum a tractar i facilitar-ne el 
seu tractament posterior.  

 
� Els residus especials a gestionar seran aquells la titularitat dels quals correspongui 

documentalment al contractista i aquells generats en obra com a conseqüència de 
vessaments accidentals o a operacions previstes dins l’àmbit d’aquesta guia. En 
qualsevol cas, el cap d’obra podrà obligar als subcontractistes a gestionar els seus 
residus especials si ho documenta en el contracte corresponent. 

 
� La gestió dels residus especials serà la següent: 
- Cada residu haurà de dipositar-se al llarg de la jornada laboral en els contenidors, o 

zones, habilitades per a la seva disposició. Aquests punts de disposició estaran situats 
en una zona delimitada i clarament senyalitzada. 

- Els contenidors per a residus perillosos es col·locaran en una zona on no estiguin en 
contacte directe amb el terra i es prendran mesures que previnguin de vessaments 
accidentals. 

- S’emmagatzemaran de manera que quedin protegits de els inclemències 
meteorològiques. 

- El cap d’obra es responsabilitzarà de que els residus es dipositin en el contenidor 
corresponent de manera que no es barregin productes que puguin reaccionar al 
barrejar-se. Els residus especials no poden emmagatzemar-se a l’obra per un període 
superior a 6 mesos, de manera que caldrà documentar i demostrar la data en la que es 
comencen aquest tipus de residu. Per defecte, es pren la data d’instal·lació dels 
contenidors.   

 
� La gestió dels residus procedents de l’activitat d’oficina i des les casetes d’obra seguirà 

una segregació o recollida per separat de: 
- Paper: disposició en el contenidor municipal de color blau. 
- Plàstic, metalls i brics:  disposició en el contenidor municipal de color groc. 
- Vidre: disposició en el contenidor municipal de color verd clar. 
- Residus generals/banals: disposició en el contenidor municipal de color verd fosc. 
- Residus especials (fluorescents, piles, ...): recollida per gestor autoritzat, o directament 

a deixalleria municipal. 
 
� Si el contractista demostra, mitjançant un document oficial de l’Ajuntament, que no 

existeixen contenidors per a la recollida selectiva en el municipi on es desenvolupa 
l’obra, es permetrà que els dipositi tots en el contenidor general/banal de color verd 
fosc, a excepció del residus especials, que han de ser gestionats via deixalleria, o bé 
mitjançant un gestor de residus autoritzat. 

 
 

8. MARC LEGISLATIU 
 
Per la redacció d’aquest annex ambiental s’han tingut en compte les següents normatives: 
 

� Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.  
� Resolució de 17 de novembre de 1998, de publicació del catàleg europeu de residus. 
� Decret de la Generalitat de Catalunya 201/1994, de 26 de juny, regulador dels 

enderrocs i d’altres residus de la construcció. 
� Decret de la Generalitat de Catalunya 161/2001, de 12 de juny, de modificació del 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 11. Pla d’obra 
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1. TREBALLS PREVIS

2. ENDERROCS

3. XARXA CLAVEGUERAM (C-32B/EIX 2)

4. COL.LOCACIÓ VORADA (C-32B/EIX 2)

5. ENLLUMENAT PÚBLIC (C-32B/EIX 2)

6. PAVIMENTACIÓ

7. PLANTACIÓ ZONES VERDES

8. SENYALITZACIÓ

9. DESVIAMENT TRÀNSIT

10. DEMOLICIÓ PAVIMENT EXISTENT

11. XARXA CLAVEGUERAM (PARKING)

12. COL.LOCACIÓ VORADA (PARKING)

13. ENLLUMENAT PÚBLIC (PARKING)

14. PAVIMENTACIÓ

15. PLANTACIÓ ZONES VERDES

16. SENYALITZACIÓ

Nº ACTIVITAT
MES 1 MES 2 MES 11

PLA D'OBRA DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PART DE LA C-32B I EL SECTOR DEL MAS BLAU EN L'ACCÉS A L'AEROPORT DE BARCELONA (El Prat de Llobregat)

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 12. Justificació de preus 



Projecte de remodelació de part de la C-32B i el polígon del Mas Blau II en l´accés a l´Aeroport

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 14/10/12

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,20h Cap de collaA0112000

 €19,07h Oficial 1aA0121000

 €20,49h Oficial 1a electricistaA012H000

 €21,70h Oficial 1a muntadorA012M000

 €19,83H Oficial 1A d'obra públicaA012N000

 €19,07h Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,07h Oficial 1a llenyataireA012U002

 €16,15h Ajudant A0133000

 €17,58h Ajudant electricistaA013H000

 €17,61h Ajudant muntadorA013M000

 €16,93h AjudantA013U001

 €15,97h ManobreA0140000

 €16,53h Manobre especialistaA0150000

 €16,36h PeóA0160000



Projecte de remodelació de part de la C-32B i el polígon del Mas Blau II en l´accés a l´Aeroport

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 14/10/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €57,11h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €15,01h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €23,77H Retroexcavadora, de mida petitaC1315010

 €43,18h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €53,74h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €32,72h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €37,28h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €55,79h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €56,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €8,35H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMC133A0K0

 €50,74h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €51,50h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €57,18h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €10,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €30,35H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TC1501700

 €31,44h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €32,86h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €41,16h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €62,12h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €32,68h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €37,57h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €38,85h Camió gruaC1503000

 €43,58h Camió grua de 3 tC1503300

 €33,92h Camió grua de 5 tC1503U10

 €39,39h Camió grua de 10 tC1503U20

 €30,31h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €41,18h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01

 €37,28h Camió amb plataformaC150U003



Projecte de remodelació de part de la C-32B i el polígon del Mas Blau II en l´accés a l´Aeroport

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 14/10/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,32h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,60h Vibrador intern de formigóC1700006

 €83,15h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €25,01h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,84H Formigonera de 165 lC1705600

 €47,01h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €33,61h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €53,79h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €56,92h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €30,88h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €3,18h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,10h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €41,26h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €5,62h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €14,55h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A



Projecte de remodelació de part de la C-32B i el polígon del Mas Blau II en l´accés a l´Aeroport

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 14/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,91m3 AiguaB0111000

 €15,81T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,31t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €15,03t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €15,85m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €12,88m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €2,94m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €0,38m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €83,93t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €98,26T Ciment portland amb escoria cem ii/b-s/32,5, en sacsB0514301

 €71,25t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €0,13Kg Calç aeria cl 90 per a construccioB0532310

 €0,20kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020

 €0,26kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €51,62M3 Formigó de resistència 10 N/mm2, de consistència plàstic i
grandària màxima del granulat 20 mm

B0602220

 €61,18M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

B0608220

 €59,78m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €62,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €75,11m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €1,11kg Clau acerB0A31000

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €8,50m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m
d'alçària, per a 30 usos

B0D61170

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02



Projecte de remodelació de part de la C-32B i el polígon del Mas Blau II en l´accés a l´Aeroport

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 14/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,87u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €1,80l DesencofrantB0DZA000

 €1,20u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,22U MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIRB0F1D2A1

 €1,58kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €0,64kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €7,84m Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus T-5
sèrie 1a

B9651U07

 €2,39m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix

B974U010

 €2,70m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

B974U012

 €4,52m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002

 €20,16t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U020

 €20,13t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €21,39t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U512

 €24,47t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €37,26u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U100

 €55,88u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBM1U120

 €55,52u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

BBM1U132

 €47,98u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

BBM5U410

 €0,64u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

BBMZU601

 €18,47m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU610

 €68,87u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC01

 €74,42u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100
cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 14/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €76,74u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a
60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU002

 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €12,13u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €18,78m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 300 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U2X2

 €24,71m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 600 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U2X3

 €32,46m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 800 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U2X4

 €1,36m Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE
53-131-90

BFB27300

 €1,37M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE 53131

BFB28300

 €2,88U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB2605

 €4,12u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB2705

 €6,25U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB2805

 €0,08u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB2705

 €0,12U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB2805

 €1,27M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA
DE 2000 V

BG212910

 €1,74M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

BG22RJ10

 €3,24M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE
CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR,
DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

BG22TP10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 14/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,13m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31460U

 €0,90M Conductor de coure nu, unipolar d'1 x 35 mm2BG380900

 €1,16U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2BG3ZE110

 €11,24U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MMBGD2E010

 €0,62U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESIBGDZE030

 €2.596,51U Centralitzacio d'escomeses via radiBHG1E210

 €7.500,00U Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de
comandament amb equips compactes de protecció, per una
potencia de contractació de fins 15 kW amb reductor de flux
en capçalera.

BHG2E020

 €899,25U COLUMNA IMPU TIPUS IMP 1120 METAL.LICA
TELESCOPICA DE DIAMETRE VARIABLE AMB ACABAT
GALVANITZAT I PORTES RECTANGULARS DE
REGISTRE AMB TANCAMENT PER A CLAU
TRIANGULAR, CARGOLS D'ACER INOXIDABLE I JUNTA
TORICA DE FUNDICIO D'ALUMINI. CREUETA SIMPLE
SUPERIOR PER A LLUMINARIA I BRAÇ A MITJA ALÇADA
PER TUB FLUORESCENT DE 1,7 M DE LONGITUD, AMB
UNA ALÇADA TOTAL DE 9 M, INCLOS PLATINA DE
SUPORT 

BHM1E30B

 €15,25U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIOBHMZ1006

 €500,25U Llumenera PRQ-104, amb làmpada de 100w vsap, grau de
protecció ip-65, amb vidre templat corbat

BHN0JJ12

 €51,68U BOCA DE REG DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA
D'ENTRADA OVALADA DE 40 MM I RACOR DE
CONNEXIO TIPUS BARCELONA DE 45 MM I EQUIPADA
AMB VALVULA

BJS1UM10

 €52,40U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´,
10 bar de PN, de bronze, preu alt

BN319320

 €15,39u Vàlvula d'esfera manual cos de pvc, per a ø 32 mm,
muntada a rosca dins de pericó.

BN32B420

 €63,65u Electrovàlvula de 1 1/2'' amb regulador de cabdal,
components en acer inoxidable, cos de fibra de vidre i
nylon.

BN631010

 €752,00u Banc de llosa de formigó armat amb perforacions, de color
gris granític, acabat decapat i hidrofugat amb la base polida,
de 296 cm de llargària, amb suports de formigó

BQ13M296
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 14/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €76,46U PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE
GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA
DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN
TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE
L'ANCORATGE TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT SEPARATS 435 MM
ENTRE EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN
TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM DE
DIAMETRE, 3 MM DE GRUIX I 30 CM DE LONGITUT
COL.LOCAT EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGO
AMB EL JUNT TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN
ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 40
MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE
LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT, REBLONS D'ALUMINI PER UNIR EL
SUPORT DE LA PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE
GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE
45 MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS 435
MM

BQ21U020

 €61,81U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100
MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO
FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC,
ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE
EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I
ALÇADA DE 65 MM

BQ42U020

 €0,13kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics

BR34U001

 €0,33kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

 €9,44m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obraBR3PU001

 €1.391,64u Palmera de Canàries (Phoenix canariensis) de 4 a 6 m
d'alçària, amb pa de terra sense protecció

BR41A9M0

 €196,66u Pi pinyer (Pinus pinea) d'alçària 4 a 6 m, amb pa de terra
protegit amb malla metàl.lica i guix

BR44J9Q0

 €128,35u Tell argentat (tilia tomentosa) de circumferència de 20 a 25
cm, amb pa de terra amb malla metàl.lica

BR49MJP0

 €4,43kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

BR4UJJ01
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,33M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 200
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,53000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,53000 16,53000
Maquinària:

1,28800/R 1,840000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,28800 1,28800
Materials:

0,182000,910000,200B0111000 =xAiguam3

28,3794016,310001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

16,7860083,930000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 45,34740 45,34740
Altres:

% 0,1653016,530001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16530 0,16530

COST DIRECTE 63,33070

63,33070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,81M3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,97000 15,97000
Maquinària:

1,28800/R 1,840000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,28800 1,28800
Materials:

0,182000,910000,200B0111000 =xAiguam3

24,0312015,810001,520B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT

37,3388098,260000,380B0514301 =xCiment portland amb escoria cem ii/b-s/32,5, en sacsT

Subtotal... 61,55200 61,55200

COST DIRECTE 78,81000

78,81000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 14/10/12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €98,15m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,35650/R 16,530001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,35650 17,35650
Maquinària:

1,33400/R 1,840000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,33400 1,33400
Materials:

0,182000,910000,200B0111000 =xAiguam3

22,5078016,310001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

31,8934083,930000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

24,700000,13000190,000B0532310 =xCalç aeria cl 90 per a construccioKg

Subtotal... 79,28320 79,28320
Altres:

% 0,1735717,357001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17357 0,17357

COST DIRECTE 98,14727

98,14727COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,67U Vàlvula reductora de pressió per a una rang de 0,5 a 10 bar,
amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, muntada en pericó de canalització soterrada.

BN3AX425 Rend.: 1,000

 €62,27u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra

FDK256F3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,88400/R 19,070001,200A0121000 =xOficial 1ah

19,16400/R 15,970001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,04800 42,04800
Materials:

0,1953915,030000,013B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

13,1335662,840000,209B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,876090,870001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

u

2,420880,2200011,004B0F1D2A1 =xMAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIRU

Subtotal... 16,62592 16,62592
Altres:

% 0,6307242,048001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,63072 0,63072

COST DIRECTE 59,30464

2,965235,00%DESPESES INDIRECTES

62,26987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,67u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDKZ3159 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67450/R 19,070000,350A0121000 =xOficial 1ah

5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,26400 12,26400
Materials:

12,1300012,130001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

1,9629598,147270,020D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 14,09295 14,09295

COST DIRECTE 26,35695

1,317855,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

27,67480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,64M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SORRA
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL

F228V010 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,58096/R 15,970000,4747A0140000 =xManobreh

3,92257/R 16,530000,2373A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,50353 11,50353
Maquinària:

1,98146/R 8,350000,2373C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMH

Subtotal... 1,98146 1,98146
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

12,6800015,850000,800B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 12,72550 12,72550
Altres:

% 0,1150411,504001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11504 0,11504

COST DIRECTE 26,32553

1,316285,00%DESPESES INDIRECTES

27,64181COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,45m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a
2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30%

F2316501 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,64305/R 19,830000,335A012N000 =xOficial 1A d'obra públicaH

5,34995/R 15,970000,335A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,99300 11,99300
Materials:

0,077701,110000,070B0A31000 =xClau acerkg

1,247400,420002,970B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,140258,500000,0165B0D61170 =xPuntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m
d'alçària, per a 30 usos

m3

Subtotal... 1,46535 1,46535
Altres:

% 0,2998311,993202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,29983 0,29983
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 13,75818

0,687915,00%DESPESES INDIRECTES

14,44609COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,63m Canalització amb 2 tubs de polietilè corrugat exterior i llis
interior de D 160 mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 10 N/mm2 i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la
rasa

FDG5CV02 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,97450/R 19,830000,150A012N000 =xOficial 1A d'obra públicaH

2,39550/R 15,970000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,37000 5,37000
Materials:

7,7430051,620000,150B0602220 =xFormigó de resistència 10 N/mm2, de consistència plàstic i
grandària màxima del granulat 20 mm

M3

6,480003,240002,000BG22TP10 =xTUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE
CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR,
DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

M

Subtotal... 14,22300 14,22300
Altres:

% 0,053705,370001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05370 0,05370

COST DIRECTE 19,64670

0,982345,00%DESPESES INDIRECTES

20,62903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,14m Tub de polietilè alimentari de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

FFB27355 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73600/R 21,700000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,40880/R 17,610000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,14480 3,14480
Materials:

1,387201,360001,020BFB27300 =xTub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE
53-131-90

m
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,236004,120000,300BFWB2705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm

de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
u

0,080000,080001,000BFYB2705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 2,70320 2,70320

COST DIRECTE 5,84800

0,292405,00%DESPESES INDIRECTES

6,14040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,33M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i
col·locat al fons de la rasa

FFB28355 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95300/R 21,700000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,58490/R 17,610000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,53790 3,53790
Materials:

1,397401,370001,020BFB28300 =xTUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE 53131

M

1,875006,250000,300BFWB2805 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

U

0,120000,120001,000BFYB2805 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

U

Subtotal... 3,39240 3,39240
Altres:

% 0,053073,538001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05307 0,05307

COST DIRECTE 6,98337

0,349175,00%DESPESES INDIRECTES

7,33254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10.924,98U Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de
comandament amb equips compactes de protecció, per una
potencia de contractació de fins 15 kW amb reductor de flux
en capçalera. Tot el necessari per al correcte funcionament
del quadre inclòs, segons indicacions de la Direcció
Facultativa

FHGAE099 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

152,56000/R 19,070008,000A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
129,20000/R 16,150008,000A0133000 =xAjudant h

Subtotal... 281,76000 281,76000
Maquinària:

19,42500/R 38,850000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 19,42500 19,42500
Materials:

2.596,510002.596,510001,000BHG1E210 =xCentralitzacio d'escomeses via radiU

7.500,000007.500,000001,000BHG2E020 =xSubministrament, col.locacio i connexionat de centre de
comandament amb equips compactes de protecció, per una
potencia de contractació de fins 15 kW amb reductor de flux
en capçalera.

U

Subtotal... 10.096,51000 10.096,51000
Altres:

% 7,04400281,760002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 7,04400 7,04400

COST DIRECTE 10.404,73900

520,236955,00%DESPESES INDIRECTES

10.924,97595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.870,50U Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament
de l'enllumenat públic, inclòs caixa general de protecció,
obra civil, conductor, connexions i drets de companyia,
legalitzada

FHGAE143 Rend.: 1,000P- 7

 €1.090,40U Subministrament i col·locació de columna troncocònica de
10 m d'alçada. Sistema banderola de IEP, fabricada d'un sol
tram amb porta de registre enrasada i placa plana amb
cartells.

FHM1E20B Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,12250/R 20,490000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

19,83000/R 19,830001,000A012N000 =xOficial 1A d'obra públicaH

4,39500/R 17,580000,250A013H000 =xAjudant electricistah

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 45,31750 45,31750
Maquinària:

2,37700/R 23,770000,100C1315010 =xRetroexcavadora, de mida petitaH

3,94550/R 30,350000,130C1501700 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TH

19,42500/R 38,850000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 25,74750 25,74750
Materials:

33,0372061,180000,540B0608220 =xFORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

M3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,762001,270000,600BG212910 =xTUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,

AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA
DE 2000 V

M

2,088001,740001,200BG22RJ10 =xTUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

M

2,160000,900002,400BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar d'1 x 35 mm2M

2,320001,160002,000BG3ZE110 =xTERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2U

11,2400011,240001,000BGD2E010 =xPLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MMU

0,620000,620001,000BGDZE030 =xSALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESIU

899,25000899,250001,000BHM1E30B =xCOLUMNA IMPU TIPUS IMP 1120 METAL.LICA
TELESCOPICA DE DIAMETRE VARIABLE AMB ACABAT
GALVANITZAT I PORTES RECTANGULARS DE
REGISTRE AMB TANCAMENT PER A CLAU
TRIANGULAR, CARGOLS D'ACER INOXIDABLE I JUNTA
TORICA DE FUNDICIO D'ALUMINI. CREUETA SIMPLE
SUPERIOR PER A LLUMINARIA I BRAÇ A MITJA ALÇADA
PER TUB FLUORESCENT DE 1,7 M DE LONGITUD, AMB
UNA ALÇADA TOTAL DE 9 M, INCLOS PLATINA DE
SUPORT 

U

15,2500015,250001,000BHMZ1006 =xCONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIOU

Subtotal... 966,72720 966,72720
Altres:

% 0,6797645,317331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,67976 0,67976

COST DIRECTE 1.038,47196

51,923605,00%DESPESES INDIRECTES

1.090,39556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €543,21U Subministre i col.locació de llumenera per a exteriors model
Denver Pole/Ay o similar, de 100x100 mm, amb carcassa
d'acer inoxidable V4A, coberta de la lluminària de vidre de
seguretat monocapa amb acabat antilliscant, marc per a
empotrar en acer inoxidable per a una profunditat d'empotrat
de 120mm. Resistent al trànsit rodat fins a 1,5 t.

FHN2J112 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,12250/R 20,490000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,39500/R 17,580000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,51750 9,51750
Maquinària:

7,57750/R 30,310000,250C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 7,57750 7,57750
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
500,25000500,250001,000BHN0JJ12 =xLlumenera PRQ-104, amb làmpada de 100w vsap, grau de

protecció ip-65, amb vidre templat corbat
U

Subtotal... 500,25000 500,25000

COST DIRECTE 517,34500

25,867255,00%DESPESES INDIRECTES

543,21225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €299,52U Perico per la ubicació de comptador de 40 mm de diàmetre
segons especificacions de companyia suministradora de
dimensions aporx. 100x60x40. Fet in situ, d'obra, amb tapes
de fosa. 

FJM0X004 Rend.: 1,000P- 10

 €88,57U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada
de 40 mm i racor de connexió tipus barcelona de 45 mm i
equipada amb vàlvula, col·locada amb morter

FJS1UM10 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65507/R 21,700000,5371A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,45833/R 17,610000,5371A013M000 =xAjudant muntadorh

8,57749/R 15,970000,5371A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,69089 29,69089
Materials:

51,6800051,680001,000BJS1UM10 =xBOCA DE REG DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA
D'ENTRADA OVALADA DE 40 MM I RACOR DE
CONNEXIO TIPUS BARCELONA DE 45 MM I EQUIPADA
AMB VALVULA

U

2,5332363,330700,040D0701461 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 200
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

M3

Subtotal... 54,21323 54,21323
Altres:

% 0,4453629,690671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,44536 0,44536

COST DIRECTE 84,34948

4,217475,00%DESPESES INDIRECTES

88,56695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,59U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

FN319324 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,76500/R 21,700000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,92450/R 17,610000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,68950 17,68950
Materials:

52,4000052,400001,000BN319320 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´,
10 bar de PN, de bronze, preu alt

U

Subtotal... 52,40000 52,40000

COST DIRECTE 70,08950

3,504485,00%DESPESES INDIRECTES

73,59398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €833,84u Banc de llosa de formigó armat amb perforacions, de color
gris granític, acabat decapat i hidrofugat amb la base polida,
de 296 cm de llargària, amb suports de formigó, col·locat
recolzat sobre el paviment

FQ13M296 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,10710/R 19,070000,530A0121000 =xOficial 1ah

8,46410/R 15,970000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,57120 18,57120
Maquinària:

23,09740/R 43,580000,530C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 23,09740 23,09740
Materials:

752,00000752,000001,000BQ13M296 =xBanc de llosa de formigó armat amb perforacions, de color
gris granític, acabat decapat i hidrofugat amb la base polida,
de 296 cm de llargària, amb suports de formigó

u

Subtotal... 752,00000 752,00000

0,464282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 794,13288

39,706645,00%DESPESES INDIRECTES

833,83952COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de remodelació de part de la C-32B i el polígon del Mas Blau II en l´accés a l´Aeroport

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €89,77u Paperera (tipus Barcelona) 60 L formada per un tubular
d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix,
una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5
mm de diàmetre, una planxa de base de paperera de 3 mm
de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al
desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30
mm de diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de paperera
format per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 40 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix recolzat sobre l'ancoratge tubular i
roblonat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats
435 mm entre eixos, ancoratge format per un tubular rodó
d'acer galvanitzat de 35 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i 30
cm de longitud col·locat empotrat a la solera de formigó amb
el junt tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular d'acer
galvanitzat de 40 mm de diàmetre, 2 mm de gruix i 5 cm de
longitud soldat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat,
reblons d'alumini per unir el suport de la paperera i
l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x 15 cm amb
perforacions de 45 mm de diàmetre separades entre eixos
435 mm

FQ21U020 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,95750/R 19,830000,250A012N000 =xOficial 1A d'obra públicaH

3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,95000 8,95000
Materials:

76,4600076,460001,000BQ21U020 =xPAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE
GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA
DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN
TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE
L'ANCORATGE TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT SEPARATS 435 MM
ENTRE EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN
TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM DE
DIAMETRE, 3 MM DE GRUIX I 30 CM DE LONGITUT
COL.LOCAT EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGO
AMB EL JUNT TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN
ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 40
MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE
LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT, REBLONS D'ALUMINI PER UNIR EL
SUPORT DE LA PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE
GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE
45 MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS 435
MM

U

Subtotal... 76,46000 76,46000
Altres:

% 0,089508,950001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08950 0,08950
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 85,49950

4,274975,00%DESPESES INDIRECTES

89,77447COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,04U Pilona de micromàrmol totalment col:locada.FQ32U020 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,93200/R 19,830000,400A012N000 =xOficial 1A d'obra públicaH

3,19400/R 15,970000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,12600 11,12600
Materials:

61,8100061,810001,000BQ42U020 =xPILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100
MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO
FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC,
ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE
EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I
ALÇADA DE 65 MM

U

0,1576278,810000,002D0701821 =xMorter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 61,96762 61,96762
Altres:

% 0,2781511,126002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,27815 0,27815

COST DIRECTE 73,37177

3,668595,00%DESPESES INDIRECTES

77,04036COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €730,61u Subministrament i plantació de Phoenix dactylifera (Palmera
de dàtils) d'alçada entre 6-8 metres. 

FR41A9M0 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

695,820001.391,640000,500BR41A9M0 =xPalmera de Canàries (Phoenix canariensis) de 4 a 6 m
d'alçària, amb pa de terra sense protecció

u

Subtotal... 695,82000 695,82000

COST DIRECTE 695,82000

34,791005,00%DESPESES INDIRECTES

730,61100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €206,49u Subministrament i plantació de Pinus pinea (Pi Pinyoner)
d'alçària 4 a 6 m.

FR44J9Q0 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

196,66000196,660001,000BR44J9Q0 =xPi pinyer (Pinus pinea) d'alçària 4 a 6 m, amb pa de terra
protegit amb malla metàl.lica i guix

u

Subtotal... 196,66000 196,66000

COST DIRECTE 196,66000

9,833005,00%DESPESES INDIRECTES

206,49300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,77u Subministrament i plantació d'espècies tipus Chamaerops
Humilis (Margalló) de 175-200 cm d'alçada.

FR49MJP0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

128,35000128,350001,000BR49MJP0 =xTell argentat (tilia tomentosa) de circumferència de 20 a 25
cm, amb pa de terra amb malla metàl.lica

u

Subtotal... 128,35000 128,35000

COST DIRECTE 128,35000

6,417505,00%DESPESES INDIRECTES

134,76750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €240,97u Muntatge de by-pass sectorial de reg per a degoteig format
per vàlvules de pas, bay-pass, electrovàlvula+solenoide ,
filtre i vàlvula de reducció de pressió amb pericó i tapa,
totalment colocat i conexionat a cable de programador de
reg, tot amb accesori i peces de llautó.

FRF25012 Rend.: 2,263P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,42687/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,13654/R 16,150001,000A0133000 =xAjudant h

Subtotal... 15,56341 15,56341
Materials:

2,880002,880001,000BFWB2605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

U

15,3900015,390001,000BN32B420 =xVàlvula d'esfera manual cos de pvc, per a ø 32 mm,
muntada a rosca dins de pericó.

u

63,6500063,650001,000BN631010 =xElectrovàlvula de 1 1/2'' amb regulador de cabdal,
components en acer inoxidable, cos de fibra de vidre  i nylon.

u

Subtotal... 81,92000 81,92000
Partides d'obra:

46,3523846,352381,000BN3AX425 =xVàlvula reductora de pressió per a una rang de 0,5 a 10 bar,
amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, muntada en pericó de canalització soterrada.

U
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
59,3046459,304641,000FDK256F3 =xPericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de

formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra
u

26,3569526,356951,000FDKZ3159 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

u

Subtotal... 132,01397 132,01397

COST DIRECTE 229,49738

11,474875,00%DESPESES INDIRECTES

240,97225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,14m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U010 Rend.: 20,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23838/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah

0,82650/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,06488 1,06488
Maquinària:

2,85550/R 57,110001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

2,68700/R 53,740001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

2,05800/R 41,160001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,03975/R 3,180000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 7,64025 7,64025

COST DIRECTE 8,70513

0,435265,00%DESPESES INDIRECTES

9,14039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,86m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U020 Rend.: 2,500P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,61600/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

1,90700/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah

8,26500/R 16,530001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,78800 11,78800
Maquinària:

22,84400/R 57,110001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

6,00400/R 15,010001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h
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1,07480/R 53,740000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,64640/R 41,160000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,31800/R 3,180000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 31,88720 31,88720

COST DIRECTE 43,67520

2,183765,00%DESPESES INDIRECTES

45,85896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,75m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U020 Rend.: 28,500P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14175/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

1,16000/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,30175 1,30175
Maquinària:

1,55614/R 44,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,52667/R 15,010001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,94281/R 53,740000,500C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,15298/R 32,860001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,17860 4,17860

COST DIRECTE 5,48035

0,274025,00%DESPESES INDIRECTES

5,75437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,38m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 15,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26933/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

1,10200/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,37133 1,37133
Maquinària:

2,95667/R 44,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,35827/R 53,740000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,43813/R 32,860000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
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Subtotal... 3,75307 3,75307

COST DIRECTE 5,12440

0,256225,00%DESPESES INDIRECTES

5,38062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,16m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 19,400P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20825/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

0,85206/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,06031 1,06031
Maquinària:

2,28608/R 44,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,27701/R 53,740000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,33876/R 32,860000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,90185 2,90185

COST DIRECTE 3,96216

0,198115,00%DESPESES INDIRECTES

4,16027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,52u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

G21B3002 Rend.: 3,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68333/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

6,35667/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

8,26500/R 16,530001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,30500 16,30500
Maquinària:

2,95667/R 44,350000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

2,48533/R 37,280000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,09600/R 31,440000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

2,26133/R 33,920000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,06000/R 3,180001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 10,85933 10,85933
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COST DIRECTE 27,16433

1,358225,00%DESPESES INDIRECTES

28,52255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,54m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de panells de senyalització de trànsit, situats en pòrtics i
banderoles de més de 6 m d'alçària

G21B3016 Rend.: 4,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26250/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

9,53500/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

8,26500/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,06250 19,06250
Maquinària:

8,48000/R 33,920001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

9,32000/R 37,280001,000C150U003 =xCamió amb plataformah

0,79500/R 3,180001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 18,59500 18,59500

COST DIRECTE 37,65750

1,882885,00%DESPESES INDIRECTES

39,54038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,56u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G21H0002 Rend.: 2,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52500/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

9,53500/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

16,53000/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,59000 28,59000
Maquinària:

6,65250/R 44,350000,300C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

3,72800/R 37,280000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,14400/R 31,440000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,08800/R 33,920000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,11800/R 41,180000,200C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah

1,59000/R 3,180001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
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Subtotal... 24,32050 24,32050

COST DIRECTE 52,91050

2,645535,00%DESPESES INDIRECTES

55,55603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,56u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21R0002 Rend.: 3,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68333/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

6,35667/R 19,070001,000A012U002 =xOficial 1a llenyataireh

5,32333/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

5,51000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,87333 18,87333
Maquinària:

4,97067/R 37,280000,400C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

13,13000/R 39,390001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

0,70000/R 2,100001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 18,80067 18,80067

COST DIRECTE 37,67400

1,883705,00%DESPESES INDIRECTES

39,55770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,51u Arrancada d'arbust existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21R0003 Rend.: 3,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34667/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

5,32333/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,67000 6,67000
Maquinària:

2,48533/R 37,280000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

6,56500/R 39,390000,500C1503U20 =xCamió grua de 10 th

Subtotal... 9,05033 9,05033

COST DIRECTE 15,72033

0,786025,00%DESPESES INDIRECTES
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16,50635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,26m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 68,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06030/R 20,200000,203A0112000 =xCap de collah

0,24260/R 16,530000,998A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,30290 0,30290
Maquinària:

0,63373/R 43,180000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,21240/R 41,160002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 1,84613 1,84613

COST DIRECTE 2,14903

0,107455,00%DESPESES INDIRECTES

2,25648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,47m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 42,500P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23765/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah

0,38894/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,62659 0,62659
Maquinària:

0,36954/R 57,110000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,31271/R 55,790001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

2,90541/R 41,160003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 4,58766 4,58766

COST DIRECTE 5,21425

0,260715,00%DESPESES INDIRECTES

5,47496COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de remodelació de part de la C-32B i el polígon del Mas Blau II en l´accés a l´Aeroport

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,91m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 160,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02500/R 20,200000,198A0112000 =xCap de collah

0,10404/R 16,530001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,12904 0,12904
Maquinària:

0,35686/R 56,700001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,15698/R 50,740000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,35988/R 57,180001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,10110/R 32,680000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,97482 0,97482
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

3,528002,940001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 3,57350 3,57350

COST DIRECTE 4,67736

0,233875,00%DESPESES INDIRECTES

4,91123COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,94m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 20,582P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24536/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

0,96375/R 16,530001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,20911 1,20911
Maquinària:

1,35531/R 55,790000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,52765/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,15878/R 32,680000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,04174 2,04174
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,50150 0,50150
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 3,75235

0,187625,00%DESPESES INDIRECTES

3,93997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,29m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22DU020 Rend.: 695,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01433/R 20,200000,493A0112000 =xCap de collah

0,08210/R 19,070002,992A012U002 =xOficial 1a llenyataireh

0,07116/R 16,530002,992A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,16759 0,16759
Maquinària:

0,01577/R 53,740000,204C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,01638/R 55,790000,204C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,01664/R 56,700000,204C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,04742/R 32,860001,003C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

0,00904/R 2,100002,992C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 0,10525 0,10525

COST DIRECTE 0,27284

0,013645,00%DESPESES INDIRECTES

0,28648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,05m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U040 Rend.: 23,400P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86325/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

1,62991/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,44701/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

1,36496/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,30513 5,30513
Maquinària:

0,16410/R 1,600002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,13205/R 83,150000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,74615/R 14,550001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,04230 3,04230
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

65,9820062,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 65,98200 65,98200

COST DIRECTE 74,32943

3,716475,00%DESPESES INDIRECTES

78,04590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,38m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07214/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah

0,11807/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19021 0,19021
Maquinària:

0,36243/R 50,740001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,36786/R 51,500001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,13418/R 37,570000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,86447 0,86447
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

15,4560012,880001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 15,50150 15,50150

COST DIRECTE 16,55618

0,827815,00%DESPESES INDIRECTES

17,38399COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,42m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G9650007 Rend.: 21,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96190/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

3,63238/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

4,56286/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,15714 9,15714
Maquinària:

0,38952/R 32,720000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,49000/R 41,160000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,07619/R 1,600001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,26762/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,22333 1,22333
Materials:

4,7824059,780000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,7275375,110000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,036001,800000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,120001,200000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

8,232007,840001,050B9651U07 =xPeça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus T-5
sèrie 1a

m

Subtotal... 15,73793 15,73793

COST DIRECTE 26,11840

1,305925,00%DESPESES INDIRECTES

27,42432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,67m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

G974U010 Rend.: 75,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26933/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

1,01707/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,27760/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,56400 2,56400
Maquinària:

0,19632/R 32,720000,450C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,24696/R 41,160000,450C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,11307/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,55635 0,55635
Materials:

0,0712571,250000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

3,5868059,780000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,3755575,110000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,420000,420001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,018001,800000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,060001,200000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

2,509502,390001,050B974U010 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,04110 7,04110

COST DIRECTE 10,16145

0,508075,00%DESPESES INDIRECTES

10,66952COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,46m Cuneta prefabricada per recollida d'aigües de morter de
ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

G974U012 Rend.: 66,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30606/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

1,15576/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,45182/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,91364 2,91364
Maquinària:

0,22309/R 32,720000,450C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,28064/R 41,160000,450C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,12848/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,63221 0,63221
Materials:

0,0712571,250000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

3,5868059,780000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,3755575,110000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,420000,420001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,018001,800000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,060001,200000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

2,835002,700001,050B974U012 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

m

Subtotal... 7,36660 7,36660

COST DIRECTE 10,91245

0,545625,00%DESPESES INDIRECTES

11,45807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,19m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

G9E1U020 Rend.: 18,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,12222/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

4,23778/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,21056/R 15,970007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,57056 11,57056
Maquinària:

0,90889/R 32,720000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,30167/R 10,860000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,94222/R 33,920000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,15278 2,15278
Materials:

0,1425071,250000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

5,9780059,780000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,2533075,110000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

4,746004,520001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmm2

Subtotal... 13,11980 13,11980

COST DIRECTE 26,84314

1,342165,00%DESPESES INDIRECTES

28,18530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,44t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U020 Rend.: 120,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16833/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,31783/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,55100/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,03716 1,03716
Maquinària:

3,62367/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,39175/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,44825/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,47433/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 4,93800 4,93800
Materials:

20,1600020,160001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 20,16000 20,16000

COST DIRECTE 26,13516

1,306765,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

27,44192COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,41t Mescla bituminosa en calent G-25, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U120 Rend.: 120,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16833/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,31783/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,55100/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,03716 1,03716
Maquinària:

3,62367/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,39175/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,44825/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,47433/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 4,93800 4,93800
Materials:

20,1300020,130001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 20,13000 20,13000

COST DIRECTE 26,10516

1,305265,00%DESPESES INDIRECTES

27,41042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,30t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U512 Rend.: 110,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18364/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,34673/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,60109/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,13146 1,13146
Maquinària:

3,95309/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,42736/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,48900/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,51745/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 5,38690 5,38690
Materials:

21,3900021,390001,000B9H1U512 =xMescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 21,39000 21,39000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 27,90836

1,395425,00%DESPESES INDIRECTES

29,30378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,00m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2

G9H3U260 Rend.: 1.660,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01217/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,02298/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03983/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07498 0,07498
Maquinària:

0,26195/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,02832/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,03240/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,03429/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,35696 0,35696
Materials:

1,4682024,470000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 1,46820 1,46820

COST DIRECTE 1,90014

0,095015,00%DESPESES INDIRECTES

1,99515COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,42m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 700,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02724/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02361/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05085 0,05085
Maquinària:

0,03573/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,03573 0,03573
Materials:

0,312000,260001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,31200 0,31200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 0,39858

0,019935,00%DESPESES INDIRECTES

0,41851COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,26m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 750,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02543/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02204/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04747 0,04747
Maquinària:

0,03335/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,04481/R 33,610001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,07816 0,07816
Materials:

0,120000,200000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,12000 0,12000

COST DIRECTE 0,24563

0,012285,00%DESPESES INDIRECTES

0,25791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,58m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U210 Rend.: 510,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03961/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,11218/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,06482/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21661 0,21661
Maquinària:

0,01239/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,06055/R 30,880001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,07294 0,07294
Materials:

0,221201,580000,140B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,038400,640000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,25960 0,25960
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 0,54915

0,027465,00%DESPESES INDIRECTES

0,57661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,43m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA31001 Rend.: 18,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12222/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

3,17833/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,83667/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,13722 6,13722
Maquinària:

0,35111/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,71556/R 30,880001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 2,06667 2,06667
Materials:

1,422001,580000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,307200,640000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 1,72920 1,72920

COST DIRECTE 9,93309

0,496655,00%DESPESES INDIRECTES

10,42974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,27u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U100 Rend.: 4,190P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,55131/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,04057/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,59188 8,59188
Maquinària:

2,02387/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,02387 2,02387
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
37,2600037,260001,000BBM1U100 =xPlaca triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u

Subtotal... 37,26000 37,26000

COST DIRECTE 47,87575

2,393795,00%DESPESES INDIRECTES

50,26954COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,05u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U120 Rend.: 4,500P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23778/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,76222/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinària:

1,88444/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,88444 1,88444
Materials:

55,8800055,880001,000BBM1U120 =xPlaca octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

u

Subtotal... 55,88000 55,88000

COST DIRECTE 65,76444

3,288225,00%DESPESES INDIRECTES

69,05266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,67u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U132 Rend.: 4,500P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23778/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,76222/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinària:

1,88444/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,88444 1,88444
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
55,5200055,520001,000BBM1U132 =xPlaca d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals

i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

u

Subtotal... 55,52000 55,52000

COST DIRECTE 65,40444

3,270225,00%DESPESES INDIRECTES

68,67466COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,49u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB5U410 Rend.: 4,500P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23778/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,76222/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinària:

1,88444/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,88444 1,88444
Materials:

47,9800047,980001,000BBM5U410 =xPlaca circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

u

6,412800,6400010,020BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

u

Subtotal... 54,39280 54,39280

COST DIRECTE 64,27724

3,213865,00%DESPESES INDIRECTES

67,49110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,95m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU201 Rend.: 30,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,63567/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,56433/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,20000 1,20000
Maquinària:

0,28267/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,28267 0,28267
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
18,4700018,470001,000BBMZU610 =xPal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec

de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m

Subtotal... 18,47000 18,47000

COST DIRECTE 19,95267

0,997635,00%DESPESES INDIRECTES

20,95030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €260,26u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,05000/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

47,67500/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

20,66250/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 73,38750 73,38750
Maquinària:

10,60000/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,00000/R 1,600002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

18,18750/R 14,550001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 32,78750 32,78750
Materials:

65,9820062,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,7998089,990000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

0,423501,210000,350B0A3UC10 =xClau acerkg

1,848000,420004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

2,772001,260002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

68,8700068,870001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

u

Subtotal... 141,69530 141,69530

COST DIRECTE 247,87030

12,393525,00%DESPESES INDIRECTES

260,26381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,77m Tub de polietilè de 400 mm de diàmetre nominal classe 1,
amb unió elàstica amb anela el·lastomètrica col·locat al fons
de la rasa. 

GD7XUX11 Rend.: 16,500P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42848/R 20,200000,350A0112000 =xCap de collah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 14/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,60650/R 19,070001,390A0121000 =xOficial 1ah

2,78505/R 16,530002,780A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,82003 4,82003
Materials:

19,7190018,780001,050BFB1U2X2 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 300 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 19,71900 19,71900

COST DIRECTE 24,53903

1,226955,00%DESPESES INDIRECTES

25,76598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,91m Tub de polietilè de 500 mm de diàmetre nominal classe 1,
amb unió elàstica amb anela el·lastomètrica col·locat al fons
de la rasa. 

GD7XUX12 Rend.: 16,500P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51418/R 20,200000,420A0112000 =xCap de collah

1,90700/R 19,070001,650A0121000 =xOficial 1ah

2,97540/R 16,530002,970A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,39658 5,39658
Materials:

25,9455024,710001,050BFB1U2X3 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 600 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 25,94550 25,94550

COST DIRECTE 31,34208

1,567105,00%DESPESES INDIRECTES

32,90918COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,19m Tub de polietilè de 800 mm de diàmetre nominal classe 1,
amb unió elàstica amb anela el·lastomètrica col·locat al fons
de la rasa. 

GD7XUX13 Rend.: 16,500P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42848/R 20,200000,350A0112000 =xCap de collah

1,60650/R 19,070001,390A0121000 =xOficial 1ah

2,78505/R 16,530002,780A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,82003 4,82003
Materials:

48,6900032,460001,500BFB1U2X4 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 800 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 48,69000 48,69000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 53,51003

2,675505,00%DESPESES INDIRECTES

56,18553COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €521,62u Pou de registre de 65 cm de diàmetre i fins a 3 m de
profunditat, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de
fosa dúctil i graons, segons plànols

GDD1U012 Rend.: 0,750P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,73333/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

50,85333/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

44,08000/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 101,66666 101,66666
Maquinària:

11,30667/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

2,13333/R 1,600001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

19,40000/R 14,550001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 32,84000 32,84000
Materials:

69,3448059,780001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

4,4995089,990000,050B071UC01 =xMorter M-80m3

74,4200074,420001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

76,7400076,740001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

113,39000113,390001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

23,880005,970004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 362,27430 362,27430

COST DIRECTE 496,78096

24,839055,00%DESPESES INDIRECTES

521,62001COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,13m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari

GG31460U Rend.: 10,420P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20161/R 20,200000,104A0112000 =xCap de collah

1,83013/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,62476/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,65650 3,65650
Materials:

3,130003,130001,000BG31460U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 3,13000 3,13000

COST DIRECTE 6,78650

0,339335,00%DESPESES INDIRECTES

7,12583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,69m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i
estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

GR3PU030 Rend.: 70,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07214/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

0,27243/R 19,070001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,46743/R 16,360002,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,81200 0,81200
Maquinària:

0,53257/R 37,280001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,17600/R 41,160002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,58943/R 41,260001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,29800 2,29800
Materials:

0,325000,130002,500BR34U001 =xAdob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics

kg

0,165000,330000,500BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

9,440009,440001,000BR3PU001 =xTerra vegetal, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 9,93000 9,93000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 13,04000

0,652005,00%DESPESES INDIRECTES

13,69200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la recepció de l'obra

GR710001 Rend.: 190,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02126/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

0,10037/R 19,070001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,25832/R 16,360003,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,37995 0,37995
Maquinària:

0,17200/R 32,680001,000C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,17200 0,17200
Materials:

0,016380,910000,018B0111000 =xAiguam3

0,132904,430000,030BR4UJJ01 =xBarreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,14928 0,14928

COST DIRECTE 0,70123

0,035065,00%DESPESES INDIRECTES

0,73629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32.776,17PA Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut
de l'obra

XPAZ0001 Rend.: 1,000P- 62

 €15.000,00PA Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat
de l'obra.

XPAZ0002 Rend.: 1,000P- 63
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1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

1.1 Condicions generals  

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Capítol II del present Plec o pel 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte. 
 

1.2 Obres objecte del projecte  

Les obres a realitzar queden perfectament definides als plànols del present projecte i a la seva 
Memòria, que es considera reproducció d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Les obres s’executaran d’acord amb les condicions que es detallen en els articles d’aquest Plec 
i a les instruccions que dicti la Direcció de l’obra per resoldre de la manera més convenient 
aquelles dificultats de detall que puguin presentar-se, sense que l’Adjudicatari pugui introduir 
cap tipus de modificació que no hagi estat prèviament autoritzada pel Director de les obres. 
 
Correspondrà al Director de les obres l’aclariment dels dubtes que es poguessin plantejar 
durant l’execució dels treballs.  
 

1.3 Documents del projecte  

El present Projecte consta dels següents documents:Document núm. 1.- Memòria i els seus 
Annexes; Document núm. 2.- Plànols; Document núm. 3.- Plec de Condicions Tècniques; 
Document núm. 4.- Pressupost. El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
 
S'entén per documents contractuals els incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, 
llevat de modificacions posteriors degudament autoritzades. Aquests documents, són: 
Memòria, Plànols, Plec de Prescripcions, Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost General, així 
com l´Estudi de Seguretat i Salut a les obres. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts pels 
Annexes a la Memòria, els Amidaments, el Quadre de Preus núm. 2 i els Pressupostos 
Parcials. En qualsevol cas els amidaments tenen únicament caràcter orientatiu. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 
propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació 
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte, per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte 
en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareixin en alguns documents contractuals. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes 
en el capítol II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes 
últimes. En qualsevol cas, ambdós documents (Prescripcions Tècniques Particulars i Plànols) 
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prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el Capítol I del present 
Plec. 
 
El que s'ha 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 
de les obres, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin 
preu en el Contracte.  

 

1.4 Obligacions del contractista  

Es obligació de l’Adjudicatari de les obres executar tot el que calgui per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que n es trobi expressament estipulat en aquest Plec de 
Condicions, complint igualment el que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, 
disposi per escrit la Direcció de l’obra.  
 
El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra" en les condicions que determinen les 
clàusules 5 i 6 del “Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de 
l'Estat” aprovades per Decret de 31 de desembre de 1970. 
 
 

1.5 Diari de les obres  

A partir de l’ordre d’iniciació de l’obra, s’obrirà un llibre en el que es facin constar les incidències 
que succeeixin a l’obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments sol·licitades per 
l’Adjudicatari, i a les instruccions i ordres donades a aquest. 
 
En relació a "l'Oficina d'obra" i el "Llibre d'ordres" hom es regirà pel que disposen les clàusules 
7, 8, i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres 
de l’Estat”.  
 
Les ordres a l’Adjudicatari es donaran per escrit i estaran numerades correlativament; 
l’Adjudicatari estarà obligat a subscriure, amb la seva conformitat o objeccions, el rebut en el 
duplicat de l’ordre. 
 
El Director de les obres iniciarà les seves comunicacions a l’Adjudicatari en el Llibre d'Ordres 
assenyalant la llista del seu personal col·laborador més significatiu amb les atribucions pròpies 
de cada persona i senyalant qui haurà de suplir-lo en les seves absències. Així mateix 
assenyalarà seguidament la relació nominal dels seus superiors jeràrquics dins de l’Entitat 
Contractant a efectes de la inspecció de les obres que s’inicien, tot això limitat a les persones 
que per als assumptes relatius al càrrec que ostenten o per la funció que exerceixen tenen 
facultats per accedir al llibre esmentat i transcriure en el mateix, dins de les seves 
competències, el que consideri necessari comunicar a l’Adjudicatari. 
 
Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del Director, llevat de reconeguda urgència, 
es comunicaran a l’Adjudicatari per mitjà del Director. En cas de donar-se l’excepció abans 
referida, l’autoritat promotora de l’ordre la comunicarà simultàniament al Director amb la 
mateixa urgència. 
 
Quan l’Adjudicatari consideri que les prescripcions d’una ordre sobrepassen les seves 
obligacions dimanants del Contracte, haurà de presentar la seva reclamació, per escrit i 
degudament justificada, en un termini de 10 dies, transcorregut el qual no serà atendible. La 
reclamació no suspendrà el compliment de l’ordre, llevat que es decideixi el contrari pel 
Director. 
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1.6 Permisos i llicències  

L’Adjudicatari haurà de proveir-se amb l’antelació suficient dels permisos, llicències, etc. que 
calguin per a l’execució de les obres, però no d´aquells que afectin a la propietat dels mateixos. 
Totes les despeses que origini el compliment del preceptuat al present article seran a compte 
de l’Adjudicatari. 
 
 

1.7 Inspecció de l’obra  

L’Adjudicatari haurà de donar al Director de les obres tota classe de facilitats, així com als seus 
subalterns o representants, per a la inspecció de materials, i dels treballs d’execució de les 
obres realitzades, per la realització d’amidaments, replanteigs i quantes comprovacions 
consideri necessàries realitzar, permetent-li i facilitant-li l’accés a totes les parts de l’obra, així 
com a les fàbriques, tallers, etc, on es construeixin, elaborin i assagin elements o materials 
relacionats amb ella, per comprovar el compliment de les condicions establertes en el Projecte i 
les ordres donades per ell. 
 
 

1.8 Responsabilitats de l’Adjudicatari  

Tant l’Adjudicatari com el tècnic titulat que es trobi davant dels treballs seran responsables dels 
accidents, perjudicis o infraccions que puguin ocórrer durant les obres, tant si els danys afecten 
a la pròpia obra com si es tracta d’altres ocasionats a tercers, inclòs en el cas de que afectin a 
les instal·lacions de serveis públics o privats existents a la via pública. En aquest cas, amb 
l’objecte de determinar la responsabilitat de l’Adjudicatari davant de les companyies 
subministradores de serveis públics, en el moment en què s’efectui el replanteig de l’obra haurà 
de recaptar-se la situació dels seus respectius serveis efectuant-se, abans de l’inici de les 
obres, les cates necessàries per tal de situar exactament aquests serveis, tant en planta com 
en profunditat.  
 
L’Adjudicatari és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, sense dret a 
indemnització per un major preu a que li poguessin resultar les diferents unitats d’obra, ni per 
les maniobres que pugués cometre durant la seva execució. 
 
També és responsable davant dels tribunals dels accidents que, per inexperiència, descuit o 
desig immoderat de lucre tinguessin lloc, tant a la construcció com a les bastides, 
estintolaments, mitjans auxiliars, motors, maquinària, instal·lacions, etc. 
 
 

1.9 Obligacions laborals i socials de l’Adjudicatar i 

L’Adjudicatari està obligat al compliment de la totalitat de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de Seguretat  Social i de Seguretat i Salut a les obres. 
 
Les despeses derivades del compliment del disposat en l’annex de Seguretat i Salut, en el seu 
cas s’abonaran a l’Adjudicatari a càrrec de la partida alçada que al respecte figuri en el 
pressupost del projecte, multiplicada pel coeficient d’adjudicació del Contracte. 
 
 

1.10 Coneixement del lloc i circumstàncies de les o bres  
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L’Adjudicatari té l’obligació d’inspeccionar i estudiar l’emplaçament de les obres i de les seves 
rodalies i d’informar-se de la naturalesa del terreny, de les condicions hidrològiques i 
climàtiques, de la configuració i naturalesa de l’emplaçament de les obres, del nombre i 
naturalesa dels treballs a realitzar i dels materials necessaris per a l’execució de les obres, de 
les canteres i jaciments de materials, dels accessos a l’emplaçament, dels mitjans que pugui 
necessitar i en general, de tota la informació necessària pel que fa als riscos, contingències i 
altres factors i circumstàncies que puguin incidir directa o indirectament en l’execució, en els 
terminis o en el cost de les obres. 
 
Cap defecte o error d’interpretació que pugues sorgir de l’ús de documents, estudis previs, 
informes tècnics o suposicions establertes en el projecte, i en general, de tota informació 
addicional subministrada als licitadors per l’Entitat Contractant amb caràcter informatiu o 
procurada per aquests directament, eximirà a l’Adjudicatari de les obligacions dimanants del 
Contracte. 
 
L’Adjudicatari no tindrà dret a eludir les seves responsabilitats ni a formular cap reclamació que 
es fonamenti en dades o antecedents del projecte que puguin resultar equivocats o incomplets. 
 
 

1.11 Compliment de les disposicions vigents  

Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets 
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del medi ambient per l'acció de 
combustible, olis, lligants, fums, etc. , i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”, essent a càrrec seu els 
treballs necessaris. 
 
 

1.12 Despeses a càrrec del contractista  

A més de les despeses i taxes que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat” aniran a càrrec del 
Contractista, si al Plec de clàusules administratives particulars, al Capítol II d´aquest Pla o al 
Contracte, no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes. 
- Despeses de lloguers o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos 
de connexió, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals no contemplades al 
projecte; 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 de les obres, excepte dels 
corresponents a expropiacions i serveis afectats. 
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- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

contractats. 
 
 
 

1.13 Comprovació del replanteig de les obres  

La comprovació general del replanteig del Projecte s’efectuarà sobre el terreny, materialitzant 
senyals o referències que tinguin suficient garantia de permanència per a que, durant la 
construcció, pugui fixar-se, amb relació a elles, la situació en planta o alçat de qualsevol 
element o part de les obres, estant obligat el Contractista a la custodia i reposició de les 
senyals que s’estableixin. 
 
El Contractista 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 de les obres. 
Haurà també de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la Direcció de les 
obres consideri necessaris per la definició exacta, en planta i perfil de les diferents unitats.  
 
Les operacions de replanteig seran presenciades per la Direcció Facultativa i el Contractista. O 
per les persones a qui deleguin, devent d’aixecar l’Acta corresponent. Tots els materials, equips 
i mà d'obra, necessaris per aquest treball, aniran a càrrec del Contractista. 
 
 

1.14 Materials  

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat", hauran d'observar-se les 
següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització 
expressa del Director de les obres. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell 
origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat” 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents 
informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 
prescripcions, sense que per això tinguin dret a nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu, i a més, al seu compte, tots els materials necessaris per a 
l´execució de les obres, assumint totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es 
presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de les obres, amb suficient antel.lació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 
que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
 

1.15 Preus unitaris  

S’entén per unitat d’obra de qualsevol classe, l’executada i completament acabada d’acord a 
les condicions del Plec. Per a totes les unitats d’obra en que es desglossa l’obra objecte del 
present projecte al Capítol Segon s’indica la forma de amidament corresponent, abonat-se 
segons els preus consignats en el Quadre de Preus núm. 1. 
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El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Serà d'aplicació la clàusula 51 del “Plec de Clàusules Administratives Generals” per a la 
contractació d’obres de l’Estat. D'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula, els preus 
unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades 
per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus 
d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les obres per a la correcta execució 
de la unitat contractada amb la perfecció que exigeixen les condicions del Plec, encara que no 
es faci un esment especial. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d’obres de l’Estat", els preus unitaris que figuren en el Quadre de 
Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document 
contractual, i malgrat que no figurin en la descomposició del Quadre de Preus núm. 2 ni en la 
justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclús drets de patents, cànon 
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials emprats a 
l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; i les despeses de tots tipus d'operacions normalment 
o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent amb el nivell de qualitat 
requerit, així com els costos indirectes. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que 
figura en els corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari 
corresponent. 
 
 

1.16 Abonament de les obres no previstes  

L’abonament de les obres que no hi figurin especificades en aquest Plec es farà d’acord als 
mateixos preus que s’apliquen a la totalitat de l’obra. 
 
Setmanalment, l’Adjudicatari confeccionarà un comunicat dels treballs imprevistos a realitzar, 
que no estiguin definits específicament en el Pressupost, tals com esgotaments, demolicions, 
desviaments, estintolaments, etc. Els esmentats comunicats setmanals hauran d'autoritzar-se 
expressament per la Direcció prèviament a la seva execució, i serviran per a la confecció de les 
certificacions mensuals. No s’atendrà cap reclamació a la liquidació, per treballs imprevistos no 
especificats en el seu dia en els comunicats setmanals i autoritzats per la Direcció. 
 
En el cas de que fos necessària l’aplicació d’algun preu que no hi figuri en aquest Projecte, o 
condicions que no estiguin o no s’hagin previst en aquest Plec, aquests s’establiran d’acord a 
un preu fixat contradictòriament com es determina a continuació. 
 
En cas de que la Direcció de les obres ordeni efectuar una unitat, el preu de la qual no hi figuri 
en els quadres d’aquest projecte, es fixarà contradictòriament pel Director i l’Adjudicatari el preu 
corresponent amb anterioritat a l’execució de les obres de referència, aixecant-se la 
corresponent acta que es sotmetrà reglamentàriament a la consideració de l’Administració 
contractant. 
 
 

1.17 Partides alçades  

Les partides d’aquest projecte que figuren al pressupost com "de pagament íntegre”, es pagaran 
en la seva totalitat al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
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Les obres d’aquest projecte que apareixen en el pressupost com a quantitat alçada a justificar, 
s’executaran d’acord als pressuposts i projectes parcials que oportunament es redactin, i seran 
mesurades i valorades, per al seu abonament, com les restants obres, d’acord a les unitats 
d’obra i preus que hi figuren en els quadres de preus de pressupost. 

1.18 Desviaments provisionals  

El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 
accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres, en relació amb el trànsit 
general i amb els accessos dels predis confrontants, d'acord amb com es defineix en el 
Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció de les obres. 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. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol II del Plec es digui expressament el 
contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, i en cas 
que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció de les obres, essent, per tant, conveniència del Contractista per 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 per transport de materials de l'obra, o per 
accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista 
haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de 
circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 
 
 

1.19 Abocadors  

Llevat manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors, 
així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. En 
qualsevol cas serà d’aplicació el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la Generalitat de 
Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 
l'excavació de l'esplanada, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, rebliments, etc. i si 
la Direcció de les obres rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present 
Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte 
per haver d'emprar quantitats més grans de material procedent de préstecs. 
 
 

1.20 Servituds i serveis afectats  

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat". A aquest 
efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de Condicions del Projecte", 
aquelles que apareixin definides en els Plànols del Projecte. 
 
Els objectes propietat de tercers afectats per l’execució de les obres seran traslladats o retirats 
per les Companyies i Organismes corresponents. 
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Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la 
localització, protecció o desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la 
Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest 
treball seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents 
a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus 
núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat" 
 
 

1.21 Termini d'execució i garantia  

El termini d'execució de les obres  a partir de la data de d’inici de les obres serà de 11 mesos. 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció de les obres, 
llevat que al Plec de Clàusules Administratives Particulars o en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
obres auxiliars, etc). En cas de recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l’article 171 
del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
 

1.22 Conservació de les obres  

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs, d’acabats, entreteniments i 
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat 
de funcionament. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix 
Contracte (obra principal, obres auxiliars, etc.). 
 
L’Adjudicatari estarà obligat a la conservació de l’obra durant el termini de garantia i fins a la 
recepció definitiva de les obres, realitzant tots els treballs que calguin per mantenir totes les 
obres en perfecte estat de conservació, sense que obstaculitzin l’ús públic o el servei 
corresponent de l’obra, d’acord amb les instruccions del Director. 
 
L’Adjudicatari respondrà dels danys o deterioraments que es puguin produir a l’obra durant el 
termini de garantia i complirà les seves obligacions de vigilància i policia fins a la recepció 
definitiva de l’obra. 
 
A més del que es prescriu en el present article, hom es regirà  pel que es disposa a la clàusula 
22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat". 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició dels elements que s'hagin deteriorat o hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al realitzar el càlcul de les seves 
proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 
 
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins la finalització 
del termini de garantia. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte de 
Contractista. 
 
 

1.23 Disposicions aplicables  

Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades els següents 
documents: 
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PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”. PG-
3/75 de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions posteriors, especialment les següents: 
 
Actualización en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
por Orden de 28 de diciembre de 1.999. 
 
Actualización de determinados artículos relativos a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonatados, aprobada por Orden de 27 de diciembre de 1.999. 
 
Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. 
Aprovada per Orden circular 326/00. 
 
PCS “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE núm 228 de 23 
de setembre de 1986 i correcció d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer de 1987) 
 
PCA Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Suministro de Agua, 
aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 d’octubre i correcció 
d’errates al BOE de 30 d’octubre) 
 
RB-90 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB-90)” aprovat per Ordre Ministerial  de 4 de juliol de 
1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 
 
RC-93 “Instrucción para la recepción de cementos RC-93”,  aprovada per “Real Decreto 
823/1993” de 28 de maig (B.O.E. núm.148 de 22 de juny de 1.993 i correcció d’errates BOE 
núm 183 de 2 d’agost). 
 
RY-85 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción (RB-90) aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11 de juliol de 
1990). 
 
RL-88 Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL-88), 
aprovat per Ordre de 27 de juliol de 1988 (BOE de 3 d’agost de 1988). 
 
RCA-92 “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92)” 
aprovada per Ordre Ministerial de 18 de desembre de 1992 (BOE de 26 de desembre de 1992). 
 
EHE-99 “Instrucción del Hormigón Estructural aprovada per Real Decreto 2661/1998 d’11 de 
desembre 
 
FL-90 “Norma Básica  NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, aprovada per “Real 
Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991). 
 
EF-96 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado y pretensado (EF-96) 
 
NBE EA-95 Norma básica de la edificación NBE EA-95: Estructuras de acero en edificaciones, 
aprovada per Real Decret 1829/1995 de 10 de novembre (BOE de 18 de gener de 1996) 
3.1. - I.C. Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado aprovada per 
Ordre del Ministerio de Fomento de 27 de desembre de 1991, amb una Instrucció complementaria 
sobre traçat d’autopistes aprovada per Ordre de 12 de Març de 1976. 
 
5.1. - I.C. Instrucción 5.1. – I-C. de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje, aprovada 
el 21 de juny de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la part no modificada per la 
Instrucción 5.2 – I.C. sobre drenaje superficial, aprovada per Ordre Ministerial de 14 de maig de 
1990 (BOE de 23 de maig de 1990). 
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6.1-IC i 6.2-IC Instrucción 6.1. i 2 I.C.  de la Dirección general de Carreteras sobre secciones 
de firmes, aprovada per Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE de 30 de juny de 1989). 
 
6.3. – I.C. Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre refuerzo de firmes, 
aprovada per Ordre Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE de 31 de maig de 1980). 
 
8.1. - I.C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de desembre de 
1.999. 
 
8.2. - I.C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 
d’agost i 29 de setembre de 1987. 
 
Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabaments 
d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 de setembre) 
 
Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció General de 
Carreteres (1978) 
 
P.A.A. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de agua”.  
 
R.A.T. “Reglamento para líneas de Alta Tensión.” Decret 3151/1968 de 28 de novembre 
(B.O.E. del 27 de desembre de 1968). 
 
R.E.T.T. “Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 de febrer de 
1949. 
 
R.E.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 
Publicat en el B.O.E. nº 242 de 9 d’octubre de 1973 e Instrucciones complementarias. 
 
MB-91 Norma bàsica de la Edificación aprovada per Real Decret 279/91 d’1 de març. 
 
NCSE-94 Norma de la Construcción Sismorresistente: Parte General de Edificación, aprovada 
per Real Decret 2534/94 de 29 de desembre (BOE de 8 de febrer de 1995) 
 
NBE FL-90 Norma bàsica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo, aprovada per 
Real Decret 11723/1990 del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991) 
 
R.I.I. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprovat per Real Decret 
1942/1993 de 5 de novembre (BOE núm. 298 de 14 de desembre de 1993) 

 
així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que 
puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 
 
A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la 
Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 
concretament per: 
 
Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de “Promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 
6/1994 de 13 de juliol. 
 
Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 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) 
 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B I EL POLÍGON 

   DEL MAS BLAU II EN L’ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA                                               PLEC DE CONDICIONS 11 
 

 
Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti 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. 
 
 

1.24 Existència de trànsit durant l'execució de les  obres  

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista 
programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, 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 consideren incloses en els preus del 
contracte i en cap moment podran ésser objecte de reclamació. En el cas de que l'anteriorment 
disposat impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes 
seran definides per la Direcció de les obres i el possible cost addicional també es considerarà 
inclòs en els preus unitaris. 
 
 

1.25 Interferència amb altres contractistes  

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres 
sigui possible executar simultàniament treballs d’edificació, jardineria i obres complementàries, 
com poden ser l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el 
Contractista complirà les ordres referents a l'execució de les obres per fases, que marcarà la 
Direcció de les obres, per tal de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades 
per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es 
consideren incloses en els preus del contracte i no podran ésser en cap moment objecte de 
reclamació. 
 
 

1.26 Existència de servituds i serveis  

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 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la 
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol.licitarà a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis soterrats 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. 
 
 

1.27 Desviaments de serveis  

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant el reconeixement dels 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 
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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 i Organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions executades per 
tercers es pagaran mitjançant factura. 
 
Malgrat tot, si per tal d'accelerar les obres, les empreses interessades demanen la col·laboració 
del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 
 

1.28 Mesures d'ordre i seguretat  

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 
les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a 
alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment del Pla de Seguretat i Salut i, en general, de la 
normativa sobre seguretat i salut al treball vigent. Així mateix serà obligació del constructor la 
contractació d' una assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus 
obrers segons la normativa vigent.  
 
 

1.29 Assaigs  

El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció de 
materials com en el control de fabricació i posta en obra, serà el definit pel programa d’assaigs 
del projecte i, en el seu defecte, pel definit pel Director de les obres. 
 
Si no es disposa quelcom en contra al Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra, 
l’import d’aquests assaigs s’obtindrà aplicant les tarifes fixades al Real Decret 768/1980, de 21 de 
març i disposicions posteriors, pel que es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. L’import serà a càrrec del Contractista, fins un límit de l’ú per cent 
(1%) del pressupost de l’obra, conforme prescriu la clàusula 38 del “Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la contractació d’obres de l’Estat”. Aquest límit podrà ser modificat pel 
Plec de Clàusules Administratives Particulars o pel Plec de Bases per a la licitació de l’obra. 
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2 CONDICIONS DELS MATERIALS I LES UNITATS D'OBRA 

2.1 Moviment de terres.  

2.1.1 Preparació del terreny 

2.1.1.1 Aclariment i esbrossada del terreny. 
a) Definició. 
 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 

2.1.1.2 Enderrocs i demolicions. 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per 
sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 

2.1.1.3 Escarificació i compactació. 
- Definició.  
 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l’escarificació amb pues i la compactació 
prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l’escarificació la 
definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
- Execució de les obres.  
 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent 
(95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 

2.1.1.4 Escarificació i compactació de ferms existe nts. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i 
la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes 
esmentats. 
 

2.1.1.5 Amidament i abonament. 

2.1.1.5.1 Aclariment i esbrossada. 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, 
brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
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S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

2.1.1.5.2 Enderrocs i demolicions. 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit 
i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment 
enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses 
immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 
finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda.. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 
establerts al Quadre de Preus. 
 

2.1.1.5.3 Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del 
terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 

2.1.1.5.4 Escarificació i compactació de ferms exis tents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. 
 

2.1.2 Excavacions. 

2.1.2.1 Consideració general. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 

2.1.2.2 Excavació de terra vegetal. 
- Definició.  
 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per 
les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que se-
gueixen: 
 
  -  Excavació. 
 
  -  Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
 
  -  Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
 
  -  Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  
 
- Execució de les obres.  
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Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un 
pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits 
per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la 
seva remoció. 
 
La terra vegetal, s’amuntegarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada 
de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers 
serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i 
inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc per l'emmagatzematge de la terra 
vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, prèvia aprovació de la direcció d'obra, 
emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 

2.1.2.3 Excavació en desmunt. 
- Definició.  
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’explanació o 
caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl 
seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 
 - L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot 

cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d’explanació general, 
banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones 
localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat 
previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb 
explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans 
mecànics. 

 
 - Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge 
fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió 
i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als 
plànols o  per l'Enginyer Director. 

 
 - La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
 
 - L'allisada dels talussos de l'excavació. 
 
 - Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 
 - Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
 
 - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació.  
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
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Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització 
de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot 
explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres.  
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, 
s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
 - S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 

programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a 
iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 
preparats un o diversos talls de replè. 

 
 - S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb 

ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una 
bona execució. 

 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-
se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a 
deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl 
seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 
altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 
realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta 
unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest 
s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si 
la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el 
Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, 
encara que no sigui objecte d'abonament.  
 
- Drenatge.  
 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer 
Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 
erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 
Director, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals 
o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i 
aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
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- Toleràncies.  
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
   - En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc 

(25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha 
d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en 
terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  
resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent 
d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació 
corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

        
 En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) 

centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. 
Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres 
en més o menys. 

 
 En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en 

cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions 
realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, 
tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 

 
 Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte 

d'abonament. 
 
- Esllavissaments.  
 
Es consideraran com a tal aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics 
definits en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre 
que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i 
voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    
 

2.1.2.4 Excavació de rases, pous i fonaments. 
- Definició.  
 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
 -  L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del 

fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 
ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 
mitjans mecànics. 

 
  -  Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge 
fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

 
  -  La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
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  -  Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 
  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació.  
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres.  
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 
amb referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer 
Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per 
escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 
satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents 
o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de 
l'excavació. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats 
sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 
cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 
característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant 
estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. 
En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 
esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
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El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, 
tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures 
necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 
Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 
obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la 
resta de l'obra o a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 
materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista 
haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que 
aquest sigui objecte d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de 
ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats 
excessivament prims.  
 

2.1.2.5 Amidament i abonament. 

2.1.2.5.1 Excavació de terra vegetal. 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats 
sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal.lacions o 
aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus. 
 

2.1.2.5.2 Excavació en desmunt de l'esplanació. 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 
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començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, 
els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en 
compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 
unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que 
indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc 
d'emprament, instal.lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials 
facin falta per a una correcta execució de les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que 
calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs 
la voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el 
preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a 
l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
 m3 excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, 

incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l’abocador a 
lloc d’ús, inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

 

2.1.2.5.3 Excavació de rases, pous i fonaments. 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en 
l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum 
del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i 
del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de 
cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada 
per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada 
costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares 
laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a 
realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 
inclòs dins de l'amidament teòric definit al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 
d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després 
de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 
productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 
posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda.. 
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El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs 
la voluduara. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el 
preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a 
l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus: 
 

m3  excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 
incloent-hi parts proporcionals de voladura en roca, tall previ en talussos, càrrega i 
transport a l’abocador, aplec i lloc d’ús, incloent-hi cànon d’abocament i manteniment de 
l’abocador. 
 

2.1.3 Terraplenats i rebliments. 

2.1.3.1 Rebliments localitzats i de rases i pous. 
- Definició.  
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
  -  Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs. 
 
  -  L'extensió d'una tongada. 
 
  -  La humificació o dessecació d'una tongada. 
 
  -  La compactació d'una tongada. 
 
  -  La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 

rebliment. 
 
  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres.  
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una tongada a 
un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 
sòls adjacents, en el mateix nivell. 
 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
 
La composició granulomètrica del tot-ú ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (NLT-108). 
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Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment 
d’aquest.  
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit 
per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en 
el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final. 
 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, 
de manera uniforme. 
 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l’adient. 
 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-
hi vibració. 
 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació. 
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2.1.3.2 Amidament i abonament. 

2.1.3.2.1 Rebliments localitzats i de rases i pous.  
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels 
perfils presos abans i després dels treballs. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de 
Preus. 
 
 

2.2 Afermat  

2.2.1 Amidament i abonament. 

2.2.1.1 Mescles bituminoses en calent. 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb 
arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el 
que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels 
assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. 
En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els 
dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per 
tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 
assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, 
transport i col·locació. 
 

2.3 Pavimentació  

2.3.1 Guals amb peces especials 

DEFINICIO: 
 
Formació de gual amb peces especials sobre base de formigó. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Capçalera de gual de 40, 60 i 120 cm. 
- Paviment inclinat de gual de 40, 60 i 120 cm. 
- Gual per a vehicles de 20, 40 i 60 cm. 
- Gual per a vianants de 100 i 120 cm. 

    - Gual en corva 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces  rejuntades amb morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les peces han de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
 
S'han d'ajustar a les alineacions previstes. 
 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
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Toleràncies d'execució: 
 

- Replanteig .......................................................................................± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell .......................................................................................................................... ± 10 mm 
- Planor .........................................................................................± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 
 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
 
PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la D.F. 
 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. 
 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CAPÇALERA DE GUAL DE 40,60 i 120 CM. 
 
la unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la D.T.  
 
PAVIMENT INCLINAT DE GUAL DE 40,60 i 120 CM 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
GUAL PER A VEHICLES I PER A VIANANTS: 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T, inclòs part proporcional de caps 
de remat i forats per a papereres i semàfor. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

• UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 

2.3.2 Rigoles de peces de morter de ciment 
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DEFINICIÓ: 
 
Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col·locades amb morter. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
 
Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, 
excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
     - Replanteig .......................................................................................± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell........................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Planor .................................................................................................................... ± 4 mm/2 m 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 

2.3.3 Formació d'escossells 

DEFINICIO: 
 
Formació d'escossells per a voreres. 
 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
 

- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 

 
PECES MUNTADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica 
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 
quedar visible. 
 
Base de formigó ......................................................................................................... >= 15 x 7 cm 
 
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres 
defectes visibles. 
 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han 
de quedar ben travades en les cantonades. Han de quedar al mateix pla. Han de quedar al 
nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F. 
 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
 
Junt entre les peces i el paviment ..................................................................................... >= 3 mm 
 
Toleràncies d'execució: 
 
     - Balcament de l'escossell .............................................................................................. ± 3 mm 
     - Nivell............................................................................................................................. + 2 mm 
     - Junts............................................................................................................................. ± 1 mm 
 
PROCES D'EXECUCIO 
 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
PECES PER COL·LOCAR SOBRE BASE DE FORMIGÓ 
 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Tots els escossells s’amidaran per unitats totalment col·locades, segons les mides definides al 
quadre de preus del projecte. 
 

2.3.4 Paviments de peces de formigó 
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DEFINICIO: 
 
Formació de paviments de peces de formigó, ja sigui peces de 0,20x0,20 de morter 
precomprimit (panot) o bé plaques de pedra artificial de qualsevol mesura, inclòs els 
llambordins prefabricats, inclosa la base de formigó d’assentament. 
 
S'han considerat els casos següents: 
 

- Paviments de lloses o peces prefabricades de formigó col·locades amb morter de ciment a 
truc de maceta 

      - Paviments de peces prefabricades de formigó col·locades amb morter de ciment sec a 
l’estesa i beurades posteriorment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
 - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació i anivellament de la base de formigó 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces de formigó a truc de maceta o a l’estesa 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada si s’escau 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. Els acords del paviment han de quedar 
fets contra les voreres o els murets. 
 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base. 
 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
 
Pendent transversal ........................................................................................................... >= 1,5% 
 
Toleràncies d'execució: 
 
     - Replanteig .................................................................................................................. ± 10 mm 
     - Nivell........................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Planor .................................................................................................................... ± 4 mm/2 m 
     - Alineació de la filada ............................................................................................. ± 3 mm/2 m 
 
PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i amb deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
 
     - Forats d'1,00 m2, com a màxim.................................................................... No es dedueixen 
     - Forats de més d'1,00 m2 ......................................................................... Es dedueix el 100% 
 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-RSR/84 “Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimiento de suelos. Piezas rígidas. 
 

2.4 Drenatge i clavegueram  

2.4.1 Conduccions de polietilè 

El polietilè per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188  per a la pressió 
nominal corresponent. La pressió nominal serà de 10 Atm. a 20º C. * 
 
El dimensionament es farà, segons les normes UNE 53.111 per al polietilè de baixa densitat. 
 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense rastre 
de sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafinic i gras. 
 
Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l'estanquitat de la junta i, a l'hora, 
retindran mecànicament el tub. 
 
L'estanquitat es produirà per mitja d'una junta elastomèrica entre la superfície exterior del tub i 
la interior de la copa de la peça d'unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre 
la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions de polietilè d'alta densitat es podran fer també per 
soldadura. L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, 
l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb superfície 
uniforme, sense rebaves i perfectament a escaire de la generatriu del tub per poder escalfar 
suficientment el cap del tub tot controlant la temperatura per no perjudicar el material, i per fi, 
per premsar alineada i concèntricament els dos caps entre si, sense que la subjecció dels tubs 
es deformi o deixi marques sobre la seva superfície exterior. 
 
Les unions per mitjà de platines es faran interposant una junta plana de goma entre les 
platines, i collant-les entre elles per mitjà de cargols. 
 
Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que 
correspon a les Normes DIN-2.502 i DIN 2.576. 
 
Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 
 
Tubs de polietilè:  Muntabrides de polietilè amb coll per soldar al cap de tub i brida boja. 
Tubs de polietilè: Platina de poliester amb reforçat coll per unió al tub reforçat  
Peces especials:  S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, 

desviacions o interrupció. 
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En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat 
de pressió nominal i igual a protecció contra la corrosió. Portaran  gravada la marca fabricant. 
 
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionades per suportar les forces originades per 
la pressió interior. 
 
L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades 
el radi interior del tub com a mínim. 
 
Amidament i abonament.- Les conduccions de polietilè es mesuraran i abonaran per metres 
lineals (m) de conducció col·locats. Els preus del metre lineal (m) de conduccions inclouran els 
materials a peu d'obra, la col.locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada 
instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les 
obres, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. 
 

2.4.2 Soleres amb mitja canya de formigó per a pous  de registre 

DEFINICIÓ: 
 
Soleres de formigó en massa, amb forma de mitja canya, per a pous de registre. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya 
- Cura del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista. Per sobre la solera, i amb el mateix 
formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir 
el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals 
han de quedar a l'alçària de mig tub. 
 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com 
disgregacions o buits a la massa. 
 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Amplària de la mitja canya ....................................................... Aproximadament igual al D del tub 
Resistència característica estimada 
del formigó al cap de 28 dies (Fest) ............................................................................ >= 0,9 x Fck 
 
Toleràncies d'execució: 
 
     - Desviació lateral: 
          - Línia de l'eix .......................................................................................................... ± 24 mm 
          - Dimensions interiors....................................................................................................± 5 D 
          ................................................................................................................................. > 12 mm 
          (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
     - Nivell soleres .............................................................................................................. ± 12 mm 
     - Gruix (e): 
          - e <= 30 cm ......................................................................................... + 0,05 e (<= 12 mm) 
          .................................................................................................................................... - 8 mm 
          - e > 30 cm ........................................................................................... + 0,05 e (<= 16 mm) 
          ............................................................................................................ - 0,025 e (<= -10 mm) 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
S’amidaran per unitats totalment acabades, inclòs la preparació de la superfície d'assentament. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

2.4.3 Parets per a pous de registre 

DEFINICIO: 
 
Formació de parets per a pous de registre. 
 
S'han considerat els materials següents: 
 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 
- Formigó 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació de les peces agafades amb morter, en el seu cas 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, en el seu cas 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El pou ha de ser estable i resistent. 
 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 
d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 
baix. 
 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO: 
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La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
 
Toleràncies d'execució: 
 

- Secció interior del pou ............................................................................................... ± 50 mm 
- Aplomat total .............................................................................................................. ± 10 mm 

 
PARET DE MAO: 
 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals, formant 
parets de 30 cm de gruix. 
 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
 
Els junts han d'estar plens de morter. 
 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 
ser polsegós. 
 
Gruix dels junts................................................................................................................ <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat........................................................................................... <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
 

- Horitzontalitat de les filades ..................................................................................... ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat .................................................................................... ± 2 mm 
- Secció interior del pou ............................................................................................... ± 50 mm 
- Aplomat total .............................................................................................................. ± 10 mm 

 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
 
Gruix de l'esquerdejat...................................................................................................... <= 1,8 cm 
 
PARET DE FORMIGO: 
 
Les parets han de quedar planes, aplomades i en escaire. 
 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera plana, anivellada i a la fondària prevista a la 
D.T. 
 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) .............................................. >= 0,9 x Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
Toleràncies d’execució: 
 

- Aplomat de les parets .................................................................................................. ± 5 mm 
- Dimensions interiors............................................................................ ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret..........................................................................................±1% gruix nominal 
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PROCES D'EXECUCIO 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO: 
 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAO: 
 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
PARET DE FORMIGO: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d’estar entre 5º C i 40º C. 
 
El formigó s’ha de posar a l’obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L’abocada s’ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ml de fondària amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
 

2.4.4 Elements auxiliars per a parets per a pou reg istre 

DEFINICIO: 
 
Subministrament i col·locació d'elements complementaris de pous de registre. S'han considerat 
els elements següents: 
 

- Graó de polipropilè armat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
En el graó: 
 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
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En el junt d'estanquitat: 
 

- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 
- Col·locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat 

 
GRAO: 
 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
 
Llargària d'encastament ................................................................................................... >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius..................................................................... <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó .............................................................25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera ........................................................................50 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
 

- Nivell .......................................................................................................................... ± 10 mm 
- Horitzontalitat ............................................................................................................... ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret ........................................................................................... ± 5 mm 

 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
 
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 
 
PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel 
material. 
 
JUNTA D'ESTANQUITAT: 
 
No s'han d’instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 
 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 
 
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 
 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d’instal·lar el connector. 
 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
S’amidaran per unitats, incloent totes les operacions i materials necessaris per a la seva 
col·locació. 
 

2.4.5 Bastiments i tapes 
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DEFINICIO: 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de foneria per a pou de registre. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del bastiment amb morter 
- Col·locació de la tapa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les 
parets del pou. 
 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades 
prèviament amb morter. 
 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i 
mantenir el seu pendent. 
 
Toleràncies d'execució: 
 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa............................................................................... ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment.......................................................................................... ± 5 mm 
- Paral·lelisme amb la paret ........................................................................................... ± 5 mm 

 
PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel 
material. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
S’amidaran per unitats, incloent totes les operacions i materials necessaris per a la seva 
col·locació. 
 

2.4.6 Caixes per a embornals 

DEFINICIO: 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
 

- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
En caixa de formigó: 
 

- Comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col.locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col.locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 

 
En caixa de maó: 
 

- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la solera 
- Col.locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
 
Resistència característica estimada 
del formigó de la solera (Fest) als 28 dies .................................................................. >= 0,9 x Fck 
 
Toleràncies d’execució: 
 

- Desviació lateral: 
- Línia de l’eix .............................................................................................................  ± 24 mm 
- Dimensions interiors .......................................................................................................  ± 5 D 
.....................................................................................................................................  > 12 mm 

(D= la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres ..............................................................................................................  ± 12 mm 
- Gruix (e): 

- e <= 30 cm ............................................................................................  + 0,05 e (<= 12 mm) 
........................................................................................................................................  - 8 mm 
- e > 30 cm ..............................................................................................  + 0,05 e (<= 16 mm) 
................................................................................................................  - 0,025 e (>= -10 mm) 

 
CAIXA DE FORMIGO: 
 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
 
Resistència característica estimada 
del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies ...................................................... >= 0,9 x Fck 
 
CAIXA DE MAO: 
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Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 
fissures, forats o altres defectes. 
 
Gruix dels junts................................................................................................................ <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat............................................................................................1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat de les filades ..................................................................................... ± 2 mm/m 
     - Gruix de l'arrebossat i del lliscat .................................................................................. ± 2 mm 
 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat ................................................................................... <= 1,8 cm 
 
PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
CAIXA DE FORMIGO: 
 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
 
CAIXA DE MAO: 
 
Els maons que s'han de col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Ut de caixa totalment acabada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 

2.5 Canalitzacions per a passos de serveis sota cal çada 
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2.5.1 Canalitzacions amb tubs de polietile 

DEFINICIO: 
 
Canalitzacions amb dos tubs de polietilè corrugat de 125 cm de diàmetre, col.locats en una 
rasa i recoberts de formigó 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa. 
 
Gruix del formigó per sota del tub més baix....................................................................... >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) ................................................. >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 
d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. 
 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO: 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

2.5.2 Pericons quadrats per a canalitzacions de ser veis 
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DEFINICIÓ: 
 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) ................................................. >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
Toleràncies d'execució: 
 
     - Nivell de la solera....................................................................................................... ± 20 mm 
     - Aplomat de les parets .................................................................................................. ± 5 mm 
     - Dimensions interiors............................................................................ ± 1% dimensió nominal 
     - Gruix de la paret.........................................................................................± 1% gruix nominal 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

2.5.3 Elements auxiliars per a pericons de canalitz acions de serveis 

DEFINICIÓ: 
 
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
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- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó anivellades 
prèviament amb morter. 
 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
     - Nivell entre la tapa i el paviment .................................................................................. ± 2 mm 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 

2.6 Mobiliari urbà  

2.6.1 Papereres trabucables 

DEFINICIO: 
 
Papereres trabucables de planxa perforada col.locades encastades al paviment o mitjançant 
platines fixades al paviment amb perns. 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
 
- Col·locació encastada al paviment. 

- Realització dels forats per l’empotrament de l’ancoratge tubular. 
- Ancoratge de la paperera 
- Reblert amb morter de l’espai entre l’ancoratge i les peces del paviment. 

- Col·locació amb platines. 
- Realització dels forats per la fixació de les platines. 
- Ancoratge de la paperera 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Tots els elements metàl·lics han de quedar protegits de la corrosió. 
 
Alçària de la paperera ............................................................................................................80 cm 
Ancoratge del braç de suport ........................................................................................... >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària ........................................................................................................................ ± 20 mm 
     - Verticalitat................................................................................................................... ± 10 mm 
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UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
 
 

2.7 Jardineria  

2.7.1 Excavació de clots i rases de plantació 

DEFINICIÓ: 
 
Excavació per a plantació d'espècies vegetals. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Clot 
- Rasa 

 
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
 

- Càrrega sobre camió 
- Escampada al costat de l'excavació 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Amb càrrega de terres: 
 

- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió 

 
Amb escampada de terres: 
 

- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'excavació ha de quedar a la situació prevista. 
 
Les parets de l'excavació han de ser estables. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
     - Volum ............................................................................................................................. ± 10% 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de drenatge 
perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. 
 
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar 
l'aireig del terra. 
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En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i 
avisar a la D.F. 
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la D.T., o en el seu 
defecte per les que digui la D.F. 
 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
 
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar 
en dues parts: per una banda la superficial i per l'altre la profunda. 
 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 08B/1993 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació". 
 

2.7.2 Aportació de terres i substrats per a jardine ria 

DEFINICIÓ: 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
 
S'han considerat els materials següents: 
 

- Grànuls de poliestirè 
- Argila expandida 
- Palet de riera 
- Sauló 
- Sorra 
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 
- Roldor de pi 
- Torba 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 
substrat existent, si és el cas. 
 
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra aportats, no han 
de tenir impureses ni matèria orgànica. 
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La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de 
males herbes. 
 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a 
evacuar l'aigua superficial. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
     - Anivellament...................................................................................................................± 3 cm 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral.leles a l'explanada, sense produir 
danys a les plantacions existents. 
 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
 
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar 
immediatament. 
 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients 
per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 

2.7.3 Subministrament d'arbres 

DEFINICIÓ: 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 

 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
 

- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 

 
CONDICIONS GENERALS: 
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L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part 
aèria. 
 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la D.F. S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol 
directe. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
 
Quan es subministren arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. 
S'ha de col.locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
* NTJ 07A/1993 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general". 
 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
 
* NTJ 07D/1996 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca". 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E/1997 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla perenne". 
 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F/1998 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbust". 
 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I/1995 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses". 
 

2.7.4 Plantació d'arbres i arbusts 

DEFINICIÓ: 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
 
S'han considerat les espècies següents: 
 

- Arbres 
- Arbusts 

 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
 

- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Protecció de l'espècie vegetal plantada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició 
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
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Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits 
amb les mesures adequades. 
 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
     - Replanteig (de la posició de l'exemplar) ......................................................................± 10 cm 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F. 
 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
 
Dimensió mínima del clot de plantació 
 
- Arbres: 
     - Amplària ..................................................................... 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
     - Fondària ................................................................... 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària ............................................................. diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la 
terra. 
 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col.locar una capa de terra adobada de 20 cm de 
gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades 
amb mitjans manuals. 
 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera 
hora del matí o a última de la tarda. 
 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo. 
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Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons 
del forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col.locar 
procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de 
major diàmetre. 
 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons 
del forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
La col.locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar 
les arrels dins del pa de terra. 
 
Quan és protegit amb malla metàl.lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl.lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 08B/1993 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació". 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B I EL POLÍGON 

   DEL MAS BLAU II EN L’ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA                                               PLEC DE CONDICIONS 47 
 

 
 

3 CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D’ENLLUMENAT PÚB LIC 

3.1 Control previ dels materials.  

Tots els materials emprats, inclosos els no relacionats en el present Plec, hauran de ser de 
primera qualitat i, tret d'indicació en contrari, completament nous, no utilitzats amb anterioritat, ni 
tan sols amb caràcter de mostra o experimental. 
 
Un cop adjudicada definitivament l'obra i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà a la 
Direcció Facultativa els catàlegs, cartes mostra, etc. que es relacionin en la recepció dels diversos 
materials. No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la 
Direcció Facultativa. 
 
Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva. Els materials poden ser rebutjats 
per la Direcció Facultativa, inclús després d'haver estat col·locats, si no complissin les condicions 
exigides en aquest Plec de Condicions, i el Contractista els haurà de reemplaçar per altres que 
compleixin amb les qualitats exigides. 
 
A l'objecte de comprovar la qualitat, es realitzaran totes les anàlisis i proves necessàries que la 
Direcció Facultativa ordeni, encara que no estessin indicades en aquest Plec, les quals es duran 
a terme en els Laboratoris que l'Ajuntament elegeixi, o en aquells que, en cada cas, indiqui la 
Direcció Facultativa de l'Obra, corrent les despeses ocasionades a càrrec del Contractista. 
 

3.1.1 Condicions generals dels materials de l'obra civil. 

Tots els materials emprats en l'obra civil d'aquest projecte hauran de complir les especificacions 
que s'indiquen particularment per cadascun d'ells en els articles d'aquest Plec. 
 
Independentment d'aquestes especificacions, el Director d'Obra està facultat per ordenar les 
anàlisis i proves que cregui convenients i estimi necessàries per la millor definició de les 
característiques dels materials emprats. 
 

3.1.2 Condicions generals dels materials d'enllumen at públic. 

Tots els materials emprats, inclòs els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de la qualitat i 
dels models normalitzats per l’Excel·lentíssim Ajuntament, o bé intercanviables amb models 
instal·lats normalment. 
 
Independentment de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció Facultativa, en els diversos 
materials a emprar es farà el següent control previ: 
 
 Làmpades.- El Contractista presentarà, a petició de la Direcció Facultativa: 
 
      - Catàleg amb el tipus de làmpades que ha d'utilitzar, en el que hi han de figurar 

les característiques més importants i el flux lluminós, amb una mostra a 
presentar. 

      - Carta de fabricant de làmpades amb les característiques que hagin de reunir les 
reactàncies que ell aconselli emprar per a cada tipus específic, indicant-hi, no 
només la intensitat d'engegada, potència i corrent subministrades, resistència a 
la humitat, escalfament admissible, etc., sinó també les proves que s'hagin de 
realitzar per efectuar les corresponents comprovacions. 

 
 Reactàncies i condensadors.- Presentarà: 
 
 Catàlegs de caràcter tècnic, indicant els tipus que s'utilitzaran i una mostra.  
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 Quadre d'Enllumenat Públic.- 
 
 El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unipolar del quadre 

d'Enllumenat, recalcant els elements més importants: cèl·lula fotoelèctrica, interruptors 
automàtics, fusibles, etc., acompanyant també catàleg de caràcter tècnic d'aquests 
aparells amb indicació dels que s'utilitzaran. 

 
 Cables.-  
 
 S'informarà per escrit a la Direcció Facultativa del nom del fabricant dels conductors, 

tensions de Servei, seccions i remesa d'una mostra. 
 
 Suports.- 
 
 Es presentarà un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruixos de xapa 

i pes i tolerància del suport que es pretén instal·lar. 
 
 En aquestes característiques no hi podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors 

als del projecte. A petició del Contractista, la Direcció Facultativa podrà canviar el tipus de 
suport, sempre que sigui d'una robustesa i estètica igual o superior a la projectada. 

 
 Certificat de Normalització segons el Real Decret 26.421/1985. 
 
 Llumeneres.- 
 
 El Contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa, abans que aquesta aprovi el 

tipus de lluminàries a instal·lar: 
 
      - Catàlegs en els que hi constin les dimensions i característiques. 
      - Escrit del fabricant dels reflectors amb qualitat d'alumini i dels tractaments 

utilitzats en la seva fabricació. 
      - Corba d'intensitats lluminoses en un plànol (corba fotomètrica d'un Laboratori 

Oficial). 
      - Mostra dels diferents tipus que s'empraran, als efectes de l'assaig posterior en 

laboratori. 
      - Certificat del fabricant conforme està construïda segons la NORMA UNE 20447. 
 
 Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc. s'hauran de presentar per 

duplicat. Una d'aquestes documentacions se la reservarà el Director Facultatiu i l'altra es 
remetrà a la Unitat d'Enllumenat. 

 
 En el cas que, a parer de la Direcció Facultativa, els models de qualsevol tipus de 

material oferts pel Contractista no ofereixin prou garantia i es tracti de materials fabricats 
per més d'un fabricant, s'exigirà al Contractista que presenti una proposta de tres 
marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals la Direcció 
Facultativa elegirà la més adequada.  

 

3.1.3 Normalització. 

Tots els materials i instal·lacions utilitzats respondran a allò normalitzat pels Serveis Tècnics 
Municipals o, en el seu cas, es presentarà la possibilitat d'intercanvi sense necessitat 
d'operacions o elements accessoris. 
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3.2 Condicions especifiques dels materials d'obra c ivil.  

3.2.1 Morters de ciment. 

* Definició.- 
 
Massa construïda per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment, pot contenir algun producte d'addició 
per millorar les seves propietats, la utilització del qual haurà de ser aprovada prèviament per la 
Direcció Facultativa. 
 
* Materials.- 
 
a) Àrid fi. L'àrid fi per usar en morters es defineix com el material granular compost de partícules 
dures i resistents, del qual, un mínim del 90% passa pel sedàs H4/ASTM.  
 
b) Ciment. Els mateixos emprats per a formigons. 
 
c) Aigua. La mateixa empleada per a formigons. 
 
* Tipus i dosificacions.- 
 
S'estableixen els següents tipus de morters de ciment Pòrtland per al seu ús en les diferents 
classes d'obres: 
 
       -MCP-2 per encofrats i arrebossats. 
 
 Dosificació per m3.: 0,883 d'àrid fi 
    0,265 d'aigua 
    600 Kg. de ciment Pòrtland. 
 
       - MCP-5 per a fàbrica de maons i maçoneria ordinària. 
 Dosificació per m3.: 1,100 d'àrid fi 
    0,255 d'aigua 
    250 Kg. de ciment Pòrtland. 
 
* Fabricació del morter.- 
 
La mescla podrà fer-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre una superfície 
impermeable. 
 
El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. 
A continuació s'hi afegirà l'aigua estrictament necessària per a que, un cop batuda la pasta, tingui 
la consistència adequada per a ser aplicat a l'obra. 
 
Només es fabricarà el morter que es precisi per una aplicació immediata, rebutjant tot aquell que 
hagi començat a endurir-se i que no hagi estat emprat dintre dels quaranta cinc minuts (45 mn) 
immediatament posteriors al seu pastat. 
 

3.2.2 Maons massissos. 

* Definició.- 
 
Maons premsats d'argila cuita en forma de paral.lelepípede rectangular, en els que es permeten 
perforacions paral·leles a una aresta, de volum total no superior al 10% del total aparent o 
rebaixat en el gruix, sempre que es mantingui íntegre un gruix mínim de 2 cm., que l'àrea 
rebaixada sigui menor del 40% de la total i que el gruix mínim sigui menor a 1/3 del nominal. 
 
* Condicions generals.- 
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Hauran de complir les següents condicions: 
       - Ser homogenis de gra fi i uniforme, de textura compacta i capaços de suportar sense 

desperfectes una pressió de 200 Kg/cm2. 
       - No tenir taques, eflorescència, cremats, esquerdes i matèries estranyes que puguin 

disminuir la seva resistència i durada. Faran un so clar en ser copejats amb un martell i 
seran inalterables a l'aigua. 

 
       - Tenir suficient adherència als morters. 
 
       - Formes i dimensions. 
 
       - Els maons massissos estaran perfectament modelats i presentaran arestes vives i cares 

planes, sense imperfeccions. 
 
       - Tret d'especificacions en contrari en els plànols, les seves dimensions seran les 

següents: 
 
  Maó massís (totxo): 29 cm. de soga 
     14 cm. de tizón 
      5 cm. de gruix 
 
  Maó de soga:  29 cm. de soga 
     14 cm. de tizón 
      4 cm. de gruix 
 
 S'acceptaran en més o menys 5 mm. de soga, en 4 mm. de tizón i només 2 mm. de 

gruix. Com a desviació màxima de la línia recta s'admetran, en totes les arestes o 
diagonals superiors a 11,5 cm., la de 3 mm., i de 2 mm. en les inferiors. 

* Absorció de l'aigua.- 
La seva capacitat d'absorció serà inferior al 14% en pes després d'un dia d'immersió. 
 

3.2.3 Sorra. 

S'utilitzarà únicament sorra de riu, que haurà de complir les mateixes condicions que les generals 
pels àrids de l'apartat anterior. 
 
La sorra tindrà menys del 5% de la mida inferior a 0,15 mm. per als formigons impermeables. En 
l'interval marcat per aquests límits es compleixen les condicions de composició granulomètriques 
determinades per l'àrid general. 
 
La humitat superficial de la sorra haurà de romandre constant almenys durant cada jornada de 
feina. Per aconseguir-ho, el contractista haurà de prendre les disposicions necessàries, així com 
els mitjans per poder determinar en obra el seu valor de manera ràpida i eficient. 
 

3.3 Condicions especifiques dels materials d'enllum enat.  

3.3.1 Perns d'ancoratge. 

Estan construïts en barra rodona d'acer ordinari amb una resistència a tracció entre 3.700 i 4.500 
Kg/cm2, allargament 26% i límit elàstic de 2.400 Kg/cm2. Aquestes barres es roscaran per un 
extrem, amb una rosca mètrica adequada, en una longitud igual o superior a 5 diàmetres, i l'altre 
extrem es doblegarà a 180º amb radi 2,5 vegades el diàmetre de la barra i estaran provistes de 
dues femelles i valones. 
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En determinats casos s'admetran els perns químics, sempre i quan s'aporti certificat de la seva 
resistència a la tracció, que serà igual o superior al pern convencional. 
 
Dimensions normals:  
 

a) 20 x 500, b) 22 x 600, c) 24 x 800, d) 27 x 1000, e) 27 x 1200. 
 

3.3.2 Tapes i marc per arquetes. 

Construïdes de fundició de ferro, injecció d'alumini o PCV. 
 
La cara exterior de la tapa serà amb dibuix de profunditat 4 mm. i, per la seva cara interior, estarà 
provista de nervis per una resistència major. Incorporarà les lletres E.P. o Enllumenat Públic. 
 
 
El marc serà amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior suficientment 
dimensionada per un millor repartiment de la càrrega. 
 
Les situades a les voreres i passos de vianants resistiran com a mínim una càrrega puntual de 
1000 Kg., i de 5.000 Kg les situades a la calçada. 
 
Les dimensions dels dibuixos seran els indicats en els plànols del Projecte. 
 
Les dimensions útils normalitzades són:  

a) 400 x 400 mm., b) 600 x 600 mm. 
 

3.3.3 Tubulars per a canalització. 

Tub de clorur de polivinil o polietilè. 
 
Podran ser llisos rígids o corrugats flexibles. Estaran construïts amb les resines sintètiques i 
resistiran una pressió mínima de 4 Atm. o amb doble capa, juntes estanqueïtat i maneguets 
d'unió. 
 
El fabricant facilitarà les característiques tècniques a la Inspecció Facultativa per al seu examen. 
 
Suportaran com a mínim la temperatura de 60º C. sense cap deformació. 
 

3.3.4 Maons, totxos i peces ceràmiques. 

* De massa d'argila cuita.- 
 
Tindran una forma i mida regulars, arestes vives i cares planes, color uniforme, massa homogènia 
i gra fi. No tindran pinyols, fenedures, esquerdes ni buits. 
Tindran bona cocció, realitzada a temperatura uniforme. No es desmoronaran fàcilment ni seran 
glaçables. Faran sons metàl·lics a percussió. No seran fràgils i oferiran facilitats per al tall. 
 
Resistència mínima a la compressió:   200 Kg/cm2. 
 
Absorció:  submergits a l'aigua el seu pes no pot augmentar més d'un 15%. 
 

3.3.5 Conductors. 

 
* Procedència.- 
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Seran subministrats per marca de coneguda solvència en el mercat. 
 
* Característiques i tipus.- 
Tots els conductors, pel que fa a la qualitat i característica del coure, estaran d'acord a l'establert 
en les normes UNE 21011 i 21064. 
 
Els conductors utilitzats per al connexionat i instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, 
cablejats, aïllats en PVC, dels tipus V-06/1 KV, VV-06/1 KV i RV-06/1 KV, de seccions 1'5, 2'5 i 4 
mm2., d'un o més conductors i segons Normes UNE 21022. 
 
Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran dels següents tipus, 
segons la forma de canalització: 
 
 a) Canalització subterrània. 
  Tant si està enterrat directament, com si està protegit amb tub. Tipus RFV-06/1 

KV, de secció mínima 4 x 6 mm2., segons Norma UNE 21029. 
 
 b) Canalització aèria sobre façana amb grapes. 
  Únicament tipus RV-0,6/1 KV, de secció mínima 4 x 4 mm2. segons UNE 21029. 
 
 c) Canalització aèria sobre suports. 
  Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible, tipus RZ-06/1 KV. de 

secció mínima 4 x 6 mm2., segons UNE 21030. 
 
 d) Safates. 
  En casos especials, com ara túnels i galeries de serveis, el cable es podrà 

estendre sobre safates, que poden ser de material plàstic o metàl·liques. 
  En el cas de material plàstic, hauran d'estar construïdes amb material aïllant, 

autoextingible i indeformable. Si és metàl·lica, haurà d'estar tractada contra la 
corrosió i s’instal·larà sense connexió al circuit de posta a terra. 

  En tots dos casos disposaran dels adequats orificis de ventilació i de tots els 
elements i accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. 

 

3.3.6 Portalàmpades. 

Els portalàmpades tindran un cos de porcellana i tub interior de coure, amb connexió a cables 
d'alimentació per cargol i amb dispositiu de seguretat per evitar que la làmpada es desenrosqui 
per vibració. 
 
D'acord amb les Normes UNE 20397-76. 
Rosques normalitzades: per a casquets E-27 i E-40. 
 

3.3.7 Automatismes d'Encesa. 

Podran estar constituïts per: 
 
- Cèl·lules Fotoelèctriques. 
 
Generalment estaran compostes per cèl·lules fotoconductives, que tenen la propietat de disminuir 
la resistència en rebre la llum. L'aparell inclourà uns contactes que obrin o tanquin un circuit, que 
constituiran l'interruptor, el qual ha d'estar compensat contra els canvis de temperatura; en 
aquests canvis de temperatura la sensibilitat no variarà. Normalment se subministraran ajustades 
per una il·luminació d'uns 50 lux, encara que s'haurà de poder variar fàcilment.  
 
La tapa serà de material translúcid o transparent, inalterable a qualsevol condició meteorològica. 
El conjunt estarà hermèticament tancat i a prova de xocs i vibracions. Estarà protegida contra 
sobretensions. 
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El mecanisme preveurà un retard aproximat de 30 segons, la qual cosa impedirà la connexió o 
desconnexió en cas de variacions momentànies de llum. 
 
La capacitat mínima d'encesa serà de 1000 W. amb làmpada d'incandescència. 
 
- Programador Astronòmic. 
 
S'haurà d'ajustar a les condicions de latitud i longitud de la ciutat, haurà de permetre l'avançament 
i retard de l'hora d'encesa i apagat i estarà previst per a que pugui programar-se l'encesa i apagat 
d'un segon circuit. 
 
Estarà dotat d'una autonomia mínima de 100 h. en cas de manca de fluid. 
La corba astronòmica ha de ser contínua dia a dia. 
 
S'haurà de programar mitjançant un dispositiu extern a l'aparell, sense que aquest tingui encaix 
de programació. 
 
- Sistemes de control centralitzat. 
 
Estaran muntats en un armari de maniobra juntament amb els equips de comptatge i protecció. 
Disposaran d'un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació amb independència del 
sistema, segons MI BT 009. 
 
Estaran protegits contra contactes directes. 
 
El sistema de transmissió de dades podrà ser via cable, ràdio o telefònica. 
 
Disposaran d'una consola que permeti l'accionament de la instal·lació, comprovació i modificació 
de dades i visualització de les mesures de paràmetres elèctrics en la pròpia escomesa. 
 
No podran programar-se "in situ" directament per encaix altres mitjans que no siguin 
l'anteriorment esmentada consola. 
 
Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiqui la Unitat Operativa 
d'Enllumenat. 
 

3.3.8 Caixa de maniobra. 

 
a) Caixa sobre suport d'enllumenat. 
 
Estarà composta per una caixa de dos mòduls de material aïllant i autoextingible, de doble 
aïllament, amb tancament mitjançant cargol de cap triangular i frontisses interiors de material 
metàl·lic inoxidable que impedeixin la separació de les portelles respecte les caixes. 
 
En aquesta caixa s'hi allotjaran els elements que es relacionen en el quadre adjunt amb els seus 
corresponents calibres. Aquests elements estaran protegits per una tapa de plàstic transparent 
collada que impedeixi els contactes directes; en el cas que les portes de les caixes quedessin 
obertes, la tapa tindrà les obertures necessàries per poder utilitzar els mecanismes. 
 
La caixa de maniobra disposarà de premsaestopes del diàmetre adequat a l'entrada i sortida de 
cables, segons la norma UNE 20343. 
 
Tots els elements de subjecció de la caixa seran metàl·lics, de llautó o de qualsevol material 
inoxidable, inclús cargolaria. 
 
Compliran les normes I.P. 547. 
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Disposaran d'airejadors que permetin el pas de l'aire, però no el de partícules i insectes. 
 
A l'interior de la caixa es fixarà una taula, de forma permanent i degudament protegida, amb les 
característiques dels elements instal·lats amb els seus corresponents calibres i un esquema del 
quadre. 
 
Tots els materials elèctrics compliran, si existeix, la norma UNE corresponent: 
 
b) Armaris de maniobra. 
 
Estaran construïts amb xapa de 3 mm. de gruix, galvanitzats i preparats per contenir en el seu 
interior els equips de protecció i maniobra de les instal·lacions d'enllumenat públic, així com els 
equips de comptatge de la companyia subministradora del fluid elèctric. Podran ser dels següents 
tipus: 
 
 b.1.) Armari amb equip de comptatge en tarifes B.O., 3.0 i 4.0. 
 
  Contindrà els comptadors d'activa i reactiva, així com el rellotge de discriminació 

horària en el mòdul de la companyia. 
  En el mòdul d'abonat contindrà els elements de comandament i protecció per un 

màxim de 4 sortides i estarà preparat per a la connexió del sistema centralitzat 
d'encesa. 

 
 
  Tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament amb 

airejadors que permetin una correcta ventilació i impedeixin la condensació. 
  La part de la companyia estarà dotada d'un pany tipus "JIS" amb una clau que 

identifiqui la companyia, per permetre la lectura dels comptadors i la reparació de 
les avaries de la seva responsabilitat. 

  La part d'abonat disposarà d'un pany tipus "JIS" amb clau, diferent de l'anterior, 
que indiqui la Unitat Operativa d'Enllumenat. 

  Disposarà d'anelles per al transport, les quals hauran de poder retirar-se després 
de col·locat en el seu emplaçament definitiu. 

  A la part interior de la porta d'abonat hi figurarà un esquema en el que s'indicaran 
els calibres de les proteccions tèrmiques i diferencials utilitzats. També disposarà 
d'un portanotes per col·locar-hi els avisos i instruccions especials que es 
produeixin. A la part exterior de la porta hi constarà el nom del fabricant de 
l'armari i el de l’instal·lador. 

  La potència màxima admissible serà de 31'5 KW a 380 V., 20 KW a 220 V. 
 
 b.2) Armari amb equip de comptatge per a tarifa 2.0. 
 
  Estarà construït amb els mateixos materials que l'armari anterior, essent les 

dimensions de la part de companyia més reduïdes, ja que només allotjarà la 
caixa general de protecció, el comptador d'energia activa i el rellotge de 
discriminació. 

  La potència màxima admissible és de 15 KW. 
 
 b.3) Armari sense equip de comptatge. 
 
  Únicament consta d'una sola porta per l'abonat, essent de les mateixes 

característiques que els anteriors. 
 
 
Dimensions:  
   b.1) altura: 1340 mm., amplària: 1270 mm., profunditat: 350 mm.  
 
   b.2) altura: 1340 mm., amplària: 1000 mm., profunditat: 350 mm.  
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   b.3) altura: 1340 mm., amplària:   640 mm., profunditat: 350 mm.  
 
 
- Aparells per a la reducció de flux en capçalera. 
 
Estaran muntats en l'interior d'un armari de maniobra juntament amb els equips de comptatge i 
protecció. 
 
Disposaran d'un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació sense la intervenció del 
regulador. 
S'haurà de poder connectar sense càrrega, sense que afecti els mecanismes de protecció. 
 
Estarà protegit contra contactes directes. 
 
Les tensions mínimes estaran regulades de forma que funcionin totes les làmpades, 
independentment del seu tipus i antiguitat. 
 
Un cop restablerta la tensió en el cas d'una fallada, arrancarà de forma normal, passant a l'estat 
d'estalvi un cop estabilitzada la instal·lació. 
 

3.3.9 Suports. 

3.3.9.1 Pal metàl·lic. 
Construït amb perfil laminat en U, de mides mínimes 50 x 100 i de 3 mm. de gruix, proveït dels 
corresponents forats per a perns de fixació del braç i per a la instal·lació de la línia d'alimentació 
elèctrica. S'entregarà galvanitzat en tota la seva longitud en bany calent de zinc. 
 
* Protecció contra la corrosió.- 
 
Tots els pals metàl·lic s'entregaran galvanitzats en tota la seva allargada mitjançant immersió en 
bany calent. El bany de galvanitzat contindrà un mínim del 98% de zinc pur i s'haurà d'obtenir un 
dipòsit mínim de 600 gr/m2. sobre la superfície. Aquesta característica i les d'adherència, 
continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran a l'establert a la norma UNE 37501. 
 
* Resistència a la corrosió.- 
L'assaig es realitzarà directament sobre la superfície del pal o bé sobre una mostra del mateix. La 
superfície a assajar es desengreixarà acuradament, a continuació es rentarà amb aigua 
destil·lada i s'eixugarà perfectament. Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de 
desengreixar-les s'introduiran durant deu minuts en una estufa a 100º C. Un cop refredades les 
mostres es cobriran amb parafina les parts seccionades. Es prepararà una mescla de tres parts 
de dissolució centinormal de ferricianur potàsic i una part de dissolució centinormal de persulfat 
amònic. Les mostres se submergiran en la mescla o bé s'aplicaran amb paper porós, prèviament 
empapat en la mateixa, sobre la superfície del pal en el cas d'assajar sobre aquest directament. 
Al cap de deu minuts d'immersió o d'aplicació es treurà la mostra mantenint-la vertical o es traurà 
el paper.  
És admissible la presència de taques de color blau en un diàmetre màxim d'1,5 mm. i sempre que 
el nombre no sigui superior a 2 per cm2. 
 
* Resistència mecànica.- 
Un cop instal·lat amb el corresponent braç i llumenera completa i equipada, haurà de resistir com 
a mínim, sense deformació permanent, una càrrega de 50 Kg. aplicada sobre la llumenera.  
La càrrega de ruptura serà de 100 Kg., aplicats com en el paràgraf anterior. 
 
* Dimensions.- 
Les dimensions normalitzades són: 2 i 3 m. de longitud. 
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3.3.9.2 Bàculs i columnes metàl·liques. 
Seran subministrades per firmes de reconeguda solvència en el mercat. 
 
* Característiques.-  
Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques o telecòpiques, amb conicitat del 
20/1000 per altures fins a 6 m. 
 Les telecòpiques seran de 190 mm. a 200 mm. φ en la part baixa – 4 metres – i de 133 a 135 m  
φ en la part superior.  
El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer A37b, segons norma 
UNE 36080-73, d'una sola peça fins altures de 12 m., soldades seguint una generatriu, soldadura 
que es realitzarà amb elèctrode continu i en atmosfera controlada. S'haurà d'aportar un certificat 
del tipus de planxa. 
En les soldadures transversals s’haurà de reforçar la secció d'unió per assegurar la resistència als 
esforços horitzontals i s'hauran de polir les soldadures per tal d'aconseguir un acabat exterior de 
bona aparença. 
Per al pas de cables i quatre forats en trau polís per als perns d'ancoratge, la base durà soldada 
una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm. de diàmetre. 
Aquesta placa haurà de reforçar-se amb un aret de reforç de 250 mm. d'altura i cartel.les, tal com 
figura en els plànols.  
 
Els perns d’ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, 
roscats 100 mm. d'un extrem en rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i l'altre extrem 
doblegat per un millor aferrat al formigó, entregant-se cadascun, a l'igual que els perns químics, 
provistos de dues femelles i volandera.  
 
En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º, amb un radi d'1,50 m., i durà soldat per la part 
interior de l'extrem superior, com a maneguet d'adaptació, un tub de longitud i diàmetre adequats 
a la llumenera a instal·lar. 
 
En el fust, a l'altura de 550 mm. de la placa base, s'efectuarà una obertura rectangular i angles 
arrodonits, de dimensions indicades en plànols. Comptarà amb els reforços interns corresponents 
per a complir la legislació vigent sobre canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d'enllumenat 
exterior i senyalització de tràfic), Real Decret 2642/1985, de 18 de desembre. A la part interior, a 
la vora superior de l'obertura esmentada, durà soldats dos travessers per sostenir l'equip i una 
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix, amb forat central de 10 mm. per a la connexió de 
presa de terra, situada per sota de la porta inferior. Tots els suports hauran de dur en lloc visible 
una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i numeració. 
 
Totes les soldadures, tret de la vertical del tronc, seran com a mínim de qualitat 2 segons la 
norma UNE 14011-74, amb característiques mecàniques superiors a les del material base. La 
superfície exterior dels bàculs i columnes no presentarà taques, ratlles ni bonys, i les soldadures 
es poliran degudament per aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
A més dels corresponents perns, s'entregarà amb cada bàcul o columna una placa de presa de 
terra d'acer galvanitzat de 500 x 500 x 3 mm. i presa de contacte lateral amb les corresponents 
peces d'empalmament adequades, de forma que s'asseguri el contacte perfecte de la placa amb 
el cable de coure i l'efectiva connexió, mitjançant cargols, elements de compressió, reblares o 
soldadura d'alt punt de fusió. 
 
* Protecció contra corrosió.- 
 
Tots els bàculs i columnes s'entregaran galvanitzats en tota la seva longitud mitjançant immersió 
en bany calent. El bany de galvanitzat contindrà un mínim del 98,5% de zinc pur i s'haurà 
d'obtenir un dipòsit mínim de 600 gr/m2. sobre la superfície. Aquesta característica i les 
d'adherència, continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran a l'establert a la norma UNE 37501 i 
compliran el Real Decret 2531/1985, de 18 de desembre. S'haurà d'aportar un certificat de 
garantia del Galvanitzat igual o superior a 10 anys contra la corrosió. 
 
* Normes de Qualitat.- 
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Resistència als esforços verticals: els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 
Kg. aplicada a l'extrem del braç. 
 
Resistència als esforços horitzontals: els pals o bàculs resistiran una força horitzontal d'acord 
amb els valors i les altures d'aplicació comptades a partir de la superfície del terra, que 
seguidament s'indiquen: 
  Altura útil del  Força Horitzontal Altura d'aplicació 
  pal o bàcul     F (Kgs.)  ha (m) 
 
       6          50    3 
       7          50    4 
       8          70    4 
       9          70    5 
      10          70    6 
      11          90    6 
      12          90    7 
Resistència al xoc de "cossos durs": fins a una altura de 2,5 m. sobre el terra, els pals o bàculs 
resistiran sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació notable el cop d'un cos dur, 
que origini una energia d'impacte de 0'4 K. L'assaig es realitzarà colpejant normalment la 
superfície d'un element que es prova amb una bola d'acer d'1 K., sotmesa a un moviment 
pendular de radi igual a un metre. L'altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt 
en que la bola és llençada sense velocitat inicial i el punt d'impacte, serà de 0,40 m. 
 
Resistència al xoc de "cossos tous": fins a una altura de 2,5 m. sobre el terra, els pals o bàculs 
resistiran sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació notable el cop de "cos tou", 
que origini una energia d'impacte de 60 Kg. Els cops es realitzaran mitjançant un sac ple de sorra 
de riu silico-calcària de granulometria 0,5 mm. i de densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 
o 1,60. La sorra estarà seca en el moment de realitzar l'assaig a fi i efecte que conservi les seves 
característiques, especialment la seva fluïdesa. La massa del sac plena de sorra serà de 50 Kg. 
Per produir el cop se sotmetrà a un moviment pendular, essent l'altura de caiguda 1,20 m. 
 
* Resistència a la corrosió.- 
L'assaig es realitzarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre una mostra del mateix. 
La superfície a assajar es desengreixarà acuradament, a continuació es rentarà amb aigua 
destil·lada i s'eixugarà perfectament. Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de 
desengreixar-les s'introduiran durant deu minuts en una estufa a 100º C. Un cop refredades les 
mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. Es prepararà una mescla de tres parts 
de dissolució centinormal de ferricianur potàsic i una part de dissolució centinormal de persulfat 
amònic. Les mostres se submergiran en la mescla o bé s'aplicaran amb paper porós, prèviament 
empapat en la mateixa, sobre la superfície del suport en el cas d'assajar sobre aquest 
directament. Al cap de deu minuts d'immersió o d'aplicació es treurà la mostra mantenint-la 
vertical o es traurà el paper. 
És admissible la presència de taques de color blau en un diàmetre màxim d'1,5 mm. i sempre que 
el nombre no sigui superior a 2 per cm2. 
 
* Característiques dels diferents tipus de suports.- 
Tant les característiques com el perfil i dimensions de cadascun dels diferents tipus són les que 
figuren en els plànols corresponents. 
 
* Operacions prèvies.- 
El Contractista presentarà a l’Excel·lentíssim Ajuntament un croquis amb les característiques, 
formes, gruixos de xapa i pes del suport que es pretengui instal·lar, així com els tipus d'acer a 
emprar, soldadures, tipus de protecció, etc. En aquestes característiques no hi podran figurar 
dimensions, gruixos o pesos inferiors als del Projecte. Es podran variar els tipus de suports a 
petició del Contractista, amb la conformitat de l'Enginyer Cap del Servei, sempre que els que es 
proposin siguin d'una robustesa i estètica igual o superior a la projectada i compleixin el Real 
Decret de Normalització. 
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3.3.9.3 Suports de fundició de ferro. 
Seran subministrats per firmes de reconeguda solvència en el mercat. 
Les columnes disposaran d'una base de forats de fixació accessibles des de l'exterior. 
Disposaran d'una portella de registre a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 
mm. des de la part inferior de la placa base). Aquesta portella tindrà el pany normalitzat per la 
Unitat Operativa d'Enllumenat i només podrà accionar-se mitjançant les eines especials. Els 
dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la seva longitud i 
perímetre de la columna. 
 
Les unions de les peces es realitzaran mitjançant cargols que assegurin la seva correcta fixació i 
que quedin totalment embotits en la columna. Els mecanitzats es deixaran completament polits i 
sense rebabes. Les columnes se subministraran pintades en color negre i amb una capa 
d’imprimació, tret d'indicació en contrari. Amb cada columna subministrada s'adjuntarà un 
certificat de pes.  
 

3.3.10 Llumeneres. 

3.3.10.1 Llumeneres de tipus vial. 
Podran ser dels següents tipus: 
 Adaptació de suport: lateral 
     vertical 
     directa sobre façanes 
 
 Reflector i carcassa: independent 
     un sol conjunt 
 
 Tancament del conjunt: Oberta 
     Tancada 
 
 Allotjament per equip: incorporat 
     no incorporat 
 
* Procedència.- 
Seran subministrades per firmes de reconeguda solvència en el mercat. 
 
* Característiques fotomètriques.- 
Compliran les exigències del RBT 20447. Segons la norma UNE 20314, les llumeneres tancades 
podran ser classificades com aparell de classe 1 i les llumeneres obertes com aparell de classe 0. 
 
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats d'una retenció mínima 
d'1,5 mm. i recobriment de sicilianes resistent a les altes temperatures. La comunicació al bloc 
òptic es farà a través de passacables de cautxú. Es preveurà la connexió mitjançant regletes de 
connexió protegides amb PVC, la qual cosa permetrà la perfecta identificació de connexions. La 
tensió de l'arc de les làmpades no pot patir un increment superior a 7 V. fins a 150 W., 10 V. per 
làmpades de 250 i 400 W. i 12 V. per les de 1000 W., respecte el seu funcionament exterior. 
 
Es garantiran els resultats previstos en el projecte pel que fa al nivell, uniformitat i control. Quan el 
Projecte així ho especifiqui, s'hauran d'adaptar a la classificació fotomètrica senyalada, segons 
Recomanacions CIE Publicacions núm. 27 i 34. 
 
* Característiques constructives.- 
 (a) Adaptació a suport. 
El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió. Els dispositius de fixació hauran 
de permetre regular la inclinació en + o - 3º i, un cop fixada, assegurar que no pugui variar per 
causes accidentals. Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la llumenera 
totalment equipada. 
 
 (b) Carcassa. 
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Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les 
alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús les condicions més 
extremes.  
Tret d'indicació expressa del projecte, els materials a emprar podran ser: 
  
  Fundició d'alumini. 
  Composició: 
  Si.......11,00 Mn ...... 0,23 
  Ti.........0,02 Cu....... 0,10 
  Zu........0,50 Fe....... 0,86 
  Ni ........0,11 Mg ...... 0,10 
 
  essent la resta alumini. 
  El gruix no serà inferior a 2 mm. ni superior a 4 mm. 
 
 
  Planxa d'alumini 
  Composició: 
  Si.......0,085 Mn .... 0,005 
  Ti.......0,015 Cu..... 0,005 
  Zu......0,016 Fe..... 0,150 
  Ni ......0,003 Mg .. 0,0018 
 
  El gruix en el punt més desfavorable no serà inferior a 1,2 mm. L'anoditzat serà de 

47 micres en les llumeneres tancades i de 1012 micres en les obertes. 
 
  Xapes d'acer 
 
  Les peces podran estar construïdes per qualsevol del següents tipus de xapa: 

AP00, AP01-AP02, AP03-AP04, F-111. 
 
  Les composicions de les xapes AP i de l'acer F-111 s'ajustaran al que disposen 

les normes UNE 36086-75 i 36011. 
 
També podran utilitzar-se altres materials, prèvia justificació de complir les exigències funcionals 
contingudes en aquest Plec i sempre que tinguin una resistència a l'impacte de grau 7, segons 
norma UNE 20324. 
 
La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat per la Unitat Operativa d'Enllumenat, i 
serà objecte dels següents assaigs: sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 x 150 mm. i 1 de 
68 x 150 MM)., a envelliment accelerat de 100 h, segons INTA-16.06.05, s'obtindran les següents 
característiques: 
 
− La brillantor, segons INTA-16.02.06 A, després de l'envelliment no serà inferior al 60% de 

l'inicial. 
− L'assaig inicial del quadriculat, segons INTA-16.02.99, serà del grau 0 i després de 

l'envelliment no serà superior al grau 2. 
− El canvi de color, segons INTA-16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S. 
 
 (c) Allotjament per accessoris. 
Si es requerís, haurà de ser necessàriament independent del sistema òptic, tret de les llumeneres 
de tipus jardí. 
El dimensionat permetrà el muntatge folgat dels equips i de la seva ventilació adequada, la qual 
podrà facilitar-se mitjançant aletes de refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no 
de l'aigua de pluja. 
 
El conjunt serà fàcilment desmuntable i estarà provist d'un fiador que eviti la caiguda accidental i 
permeti la seva substitució en cas d'avaria. 
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 (d) Reflectors. 
Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les 
alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús les condicions més 
extremes.  
Tret d'indicació expressa del projecte, els materials a emprar podran ser: planxa d'alumini. 
 
Hauran de complir les següents condicions mínimes: 
Llumeneres tancades: Puresa d'al.leació: 99,7% 
    Reflectància especular inicial: 69% 
    Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm. 

Qualitat de segellament d’estanqueïtat: grau 0 (UNE 38017) bona 
inèrcia química (UNE 38016). 

    Gruix de capa anòdica: 4 micres. 
    Reflectància total: per 1 msv: 20% 
       per 10 msv: 60% 
 
 
Llumeneres obertes: Gruix capa anòdica: 8 micres. 
 Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inercia química (UNE 

38016). 
    Vidre metal·litzat (característiques) 
 
També s'admetran altres materials, prèvia justificació de complir les exigències funcionals 
assenyalades en aquest Plec. 
 
 (e) Cubeta de tancament. 
Tret d'indicació expressa del projecte, els possibles materials a utilitzar que compleixin les 
especificacions senyalades, seran els següents: 
 
Metacrilat de metil: Transmitància inicial: 90% (gruix real) 
    Temperatura de servei sense deformació 90º C 
    Resistència a la flexió: 12Kg/cm2./cm. 
    Resistència a la compressió: 7Kg/mm2. 
    Resistència al xoc: 5Kg/cm2./cm. 
       
 
Policarbonat:  Transmitància inicial: 85% (gruix real) 
    Temperatura de servei sense deformació: 120º C. 
    Resistència a la flexió:945Kg/cm2./cm. 
    Resistència a la compressió: 875Kg/cm2. 
    Resistència al xoc: 65Kg/cm2./cm. 
 
Polietilè d'alta densitat: Pes específic a 23º: 0,941-0,965gr/cm3. 
    Resistència al calor continu: 121ºC. 
    Resistència a la flexió: 100Kg/cm2. 
    Resistència a la compressió: 170Kg/cm2. 
    Resistència a la tracció: 250-390Kg/cm2. 
    Resistència a l'impacte: 8-108Kg/cm2./cm. 
 
Vidre:    Transmitància inicial: 96% (1mm. de gruix, longituds d'ona entre 800 

i 500 mm.) 
Resistència al xoc tèrmic (segons norma DIN 52313) superior a 
180º. 

    Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10-7 (ºC-1). 
    Temperatura de servei sense deformació: 200º C. 
    Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708). 
    Anàlisi química: exempt de manganès i ceri. 
    Resistència a l'impacte: grau 3 (UNE 20324) 
    (gruix 3 mm.) vidre sense temperar. 
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    (gruix 3-4 mm.) vidre temperat a l'aire i grau 9. 
 
 (f) Juntes 
S'utilitzaran elastòmers de cautxú o fibres artificials. Tret d'indicació expressa, s'utilitzaran: 
 
Etilè propilè 
Suportarà els següents assaigs: 
 
Càrrega de ruptura: inicial 100 Kg/cm2. 
    168 h. a 120º = 95 Kg/cm. UNE 53510. 
 
Duresa Shore:  inicial = 50 + 5 Sh. 
    168 h. a 120º = 60 + 5 Sh. 
    168 h. a 150º = 65 + 5 Sh. UNE 53130. 
 
Allargament a ruptures: inicial = 500 %. 
    168 h. = 450 %. 
    168 h. = 350 % UNE 53510. 
 
Compressió:   15% a les 22 h., segons ASTM d-395-61. 
 
Pes per extracte acetònic:  inferior al 20%, UNE 53561. 
 
Cautxú microcel.lular 
De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultravioletes. 
 
Haurà de resistir una temperatura de treball de 95º C. 
 
 (g) Cargolaria, brides i elements accessoris. 
Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de 
treball del conjunt. 
 
* Característiques tèrmiques.- 
Després de 10 h. de funcionament de la llumenera a una temperatura ambient de 35º C., no hi 
haurà en cap punt una temperatura superior a les senyalades per als diferents elements de la 
llumenera, làmpada o equip auxiliar. 
 
* Característiques de conjunt.- 
Les maniobres d'obertura, tancament o substitució necessàries per al manteniment normal de la 
llumenera s'han de poder realitzar sense necessitat d'eines o accessoris especials. Els sistemes 
de tancament i fixació garantiran la posició inalterable dels elements, ja sigui fortuïta o 
involuntàriament. 
Segons la norma UNE 20324, el conjunt assolirà un grau d'hermeticitat IP 543 en les llumeneres 
tancades, i IP 232 en les llumeneres obertes. 
 
* Normalització.- 
Tots els elements seran els homologats per la Unitat Operativa d'Enllumenat. 
 

3.3.10.2 Projectors. 
Podran ser: Forqueta de fixació murs i sostres. 
  Adaptació a suport. 
 
Reflector i carcassa: independents. 
 
Reflectors: extensiu 
  semi-extensiu 
  intensiu 
  molt intensiu 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B I EL POLÍGON 

   DEL MAS BLAU II EN L’ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA                                               PLEC DE CONDICIONS 62 
 

 
 
Tancament del conjunt:  estarà protegit contra els raigs d'aigua i l'entrada de pols IP 65. 
 
Allotjament de l'equip: incorporat 
      no incorporat. 
 
Procedència: seran subministrats per firmes de reconeguda solvència en el mercat. 
 
* Característiques Elèctriques.- 
Complirà les exigències del R.B.T., i es podrà classificar com a llumenera classe 1 segons norma 
UNE 20314. 
 
També complirà les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 
 
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma UNE 20397, dotats de dispositius 
antiafluixants per a la làmpada. 
 
El cablejat interior serà de secció mínima d'1,5 mm2., amb els recobriments antitèrmics 
necessaris per a resistir les condicions d'alta temperatura que puguin produir-se en l'interior del 
projector. 
 
* Característiques fotomètriques.- 
Es garantiran els resultats previstos en el projecte pel que fa a nivell, uniformitat i control. 
 
* Característiques constructives.- 
 a) Adaptació al suport. 
El projector disposarà d'una forqueta de ferro galvanitzat que permeti l'orientació del projector i 
que pugui fixar-se en una posició determinada. 
 
Disposarà dels forats necessaris per a la fixació en murs i sostre i d'un maneguet que s'adapti al 
de la columna en el cas que vagi muntat sobre ella. 
 
 b) Carcassa. 
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les 
alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament. 
 
Estarà dimensionada per allotjar, quan es requereixi, els equips d'encesa i caixes de connexions 
proveïdes de fusibles per tots els conductors actius, així com els reflectors i altres components 
elèctrics. 
 
També disposarà d'entrades i sortides per als conductors, dotades de premsaestopes que, 
juntament amb el sistema de tancament, garanteixin una protecció mínima contra l'entrada de 
pols i aigua d'IP 66. 
 
Els materials a emprar tindran les mateixes especificacions que els utilitzats en les llumeneres 
d'enllumenat vial. 
 
El portalàmpades s'haurà d’instal·lar de forma que no pugui alterar-se accidentalment el reglatge 
de la làmpada. 
 
 c) Allotjament per accessoris. 
Els projectors que disposin d'allotjament per als equips d'encesa estaran dimensionats de manera 
que permetin el seu muntatge folgat i l'extracció fàcil per les operacions de manteniment. 
  
 
Tota la cargolaria de fixació serà de material inoxidable i serà imperdible. 
 
 d) Reflectors. 
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Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les 
alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús les condicions més 
extremes.  
 

3.3.11 Equips làmpades de descàrrega. 

* Condicions generals.- 
Els equips es consideraran com un únic conjunt, les característiques de funcionament dels quals 
són interdependents. 
 
En cas de subministrament d'algun component aïllat, es prendran en consideració, no només les 
exigències que aquest Plec estableix per aquest component, sinó també els components de 
l'equip complet. 
 
* Normalització.- 
Tots els elements seran homologats per la Unitat Operativa d'Enllumenat. 
 

3.3.11.1 Equips de làmpades de vapor de sodi alta p ressió. 
 
Procedència: seran fabricats per firmes de reconeguda solvència tècnica. 
 
S'adaptaran a la norma UNE 20.449 

a) Làmpades. 
 

Dimensions: 
Potència Diàmetre màx. mm. 

mm 
Longitud màx. 
Casquet 

 
70 I     

 
71 

 
156 

 
E 27 

100    77 186 E 40 
100 T  47 211 E 40 
150 92 227 E 40 
150 T 47 211 E 40 
250 92 227 E 40 
250 T  47  257 E 40 
400 122 292 E 40 
400 T 47 283 E 40 
1.000 168 400 E 40 
1.000 T 66 390 E 40 

 
 
I = Arrencador incorporat 
 
T = Tubular  
Característiques Luminotècniques: 
 
 
Potència 

Flux a les 100 
h Tolerància 
- 2% 

 
Flux mínim 
100 h 

 
Temps per 
arribar al 80% 
(minuts) 

 
Valor mig 
depr 8.000 h 

 
Mortal. Màx 
8.000 h. 
 

70 I 5 800 5.395 5 20% 30% 
100 9.500 8.835 5 10% 20% 
100 I 10.000 9.300 5 10% 20% 
150 13.500 12.555 5 10% 10% 
150 T 14.0000 13.020 5 10% 10% 
250 25.0000 23.250 5 10% 10% 
250 T 27.0000 25.110 5 10% 10% 
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400 47.0000 43.710 5 10% 10% 
400 T 47.5000 44.175 5 10% 10% 
1.000 120.000 116.000 5 20% 30% 
1.000 T 125.000 116.250 5 20% 30% 
 
Característiques Elèctriques: 
 
 
 
Potència 
(W.) 

Tensió 
xarxa 
proves 
encebament 
i 
establiment 
màx. règim 
(V.) 

 
 
Temps 
màxim 
encebament 
seg 

 
Temps 
màx a 
50V. en 
borns 
làmp. 
min. 

 
 
Tensió 
mínima 
de xarxa 
fun-
establ 
(V.) 

 
 
Intens. 
Màx 
arrancada. 
(A.) 

 
 
Intens.absor 
làmpada(A.). 

 
 
Tensió 
arc  (V.) 

70 I 198 5 5 198 1,25 1 90+15 
100 198 5 5 198 1,60 1,20 100+15 
100 T 198 5 5 198 1,60 1,20 100+15 
150 198 5 5 198 2,40 1,80 100+15 
150 T 198 5 5 198 2,40 1,80 100+15 
250 198 5 5 198 4,50 3 100+15 
250 T 198 5 5 198 4,50 3 100+15 
400 198 5 5 198 6,50 4,45 100+15 
400 T 198 5 5 198 6,50 4,45 100+15 
1.000 198 5 5 198 14 10,30 100+15 
1.000 T 198 5 5 198 14 10,30 100+15 
 
 
Les làmpades alimentades amb balastos de referència a la seva tensió nominal i que tinguin en 
els borns de làmpada una tensió de 120 V. per a làmpada de 250 W., i 125 V. per a les de 400 
W., aconseguits si és necessari per mitjans artificials, no s'apagaran quan la tensió d'alimentació 
caigui del 100% al 90% del valor nominal en menys de 0,5 segons i romangui en aquest valor, 
com a mínim, 5 segons més. 
 
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el duen cimentat serà de 210º C., i per 
les que el tinguin fixat mecànicament, 250º C. 
La temperatura en l'envoltant de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400º C. 
 
 c) Balastos per làmpades de vapor sodi d'alta pressió. 
 
Portaran grafiades imborrablement les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i 
esquema de connexió. 
 
Disposaran d'un sistema de connexió al tauler mitjançant cargol. 
 
També disposaran d'una regleta de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm. de 
secció, la qual estarà fermament subjecta a la carcassa de la reactància. 
 
Les peces conductores del corrent hauran de ser de coure o d'aleació de coure o d'altre material 
apropiat no corrosible. 
 
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització 
normal. L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no són admissibles com a 
protecció contra contactes fortuïts. 
 
Els balastos, tret d'indicació expressa en contrari, hauran de ser del tipus "exterior" i complir 
l'assaig de resistència a la humitat i aïllament, superant aquest els 2.500 M Ω . 
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En el cas que expressament se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes duran una 
protecció que impedeixi que el nucli quedi en descobert.  
 
L'envoltant haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 
Haurà de superar els assajos sobreintensitat i duració. 
Els balastos amb presa intermitja per l'arrencador duran senyalada la presa i la resta, d'acord 
amb l'esquema marcat a la seva carcassa. 
 
Apart de les exigències derivades de les característiques de les làmpades, hauran de complir les 
següents: 
 
1. Dimensions màximes segons el quadre existent en el plànol corresponent. 
 
2. Característiques Elèctriques: 
 
 
Potència (W) 

 
70 

 
100 

 
150 

 
250 

 
400 

 
400T 

 
1000 

 
1000T 

Tensió 
Nominal (V) 

 
220 

 
220 

 
220 

 
220 

 
220 

 
220 

 
220 

 
220 

Intensitat (A) 1 1,20 1,80 3 4,45 4,60 10,30 10,60 
Relació Tensió Intensitat (Ω) 
     99,5 + 5%      60+ 5%      39+5%      39+5% 
Factor de potència  màx 
06. + 005      06. + 005      06. + 005 
Intens. màx. 
curtcircuit (A) 

 
2,10 

 
2,50 

 
3,80 

 
6,30 

 
9,30 

 
9,70 

 
20,60 

 
22,30 

Intensitat 
d'arrencada 
(A) 

 
1,25 

 
1,80 

 
2,40 

 
4,50 

 
6,50 

 
6,50 

 
14 

 
14 

Factor de 
cresta 

<1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 

Pèrdua de 
balast (W) 

 
13+10% 

 
5+10% 

 
20+10% 

 
26+10% 

 
35+10% 

 
35+10% 

 
60+10% 

 
60+10% 

t º C. 70 70 70 70 70 70 70 70 
tw º C. 130 130 130 130 130 130 130 130 
 
 
 
El balast a la seva tensió nominal limitarà la potència + 7,5% de la subministrada a la mateixa 
làmpada per un balast de referència a la seva tensió nominal. 
 
Per qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 i el 106 % del valor nominal, el balast 
subministrarà a la làmpada de referència una potència no inferior al 88% de la que li subministri el 
balast de referència, alimentat amb el 92% de la seva pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 
109% de la subministrada per aquest, quan sigui alimentat al 106% de la seva tensió nominal. 
 
c) Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió. 
 
Juntament al balast se subministrarà el corresponent arrencador, formant un conjunt homogeni 
que haurà de complir amb les característiques de l'equip en el qual s’instal·li. 
 
Portaran imborrablement grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant, tipus de 
làmpada a la que s'adequa i esquema de connexió. 
 
Disposaran d'una regleta de connexió que permeti l'ús de cables de fins a 2,5 mm. de secció, la 
qual es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada. 
 
Els arrencadors que no necessitin presa intermitja ni reactància per dur incorporat el 
transformador, hauran de portar sobre la carcassa l'esquema de connexió. 
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La calor màxima de l'impuls es medirà respecte el valor 0 del voltatge del circuit obert. Les puntes 
següents del mateix impuls no excediran del 50% de la primera. Per les proves dels arrencadors 
s'estarà al recomanat en la Publicació CEI nº 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V. i 
comprovant l'altura i temps d'impuls segons el que ella indica. 
 
Característiques impuls Sistema Americà Sistema Europeu 
 
Altura (V): 

 
2.225 + 25 

 
2.775 + 25 

Forma onda: Quadrada Senoidal 
Direcció: Un impuls negatiu durant el 

semiperiode negatiu de la onda 
senoidal de tensió 

 Un impuls positiu durant el 
semiperíode de la onda 
senoidal de tensió 

Posició: Compresa entre els 80 i 100 
graus elèctrics de la onda 
senoidal de voltatge 

Compresa entre 80 i 90 graus 
elèctrics de la onda senoidal 
de voltatge 

Temps màxim de pujada T1: 0,100  µF 0,60  µF 
Temps duració de l'impuls T2: 0,95 + 0,05  µF 0,95 + 0,05 µF 
Freqüència de l'impuls: Un per cicle Un per cicle 

 
 

3.3.11.2 Condensadors. 
 
Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència hauran de complir les següents 
exigències: 
 
a) El dielèctric serà de polipropilè metal·litzat autoregenerable. 
 

 b) Disposaran d'inscripcions en les que s'indiquin el nom o marca del fabricant, la tensió màxima 
del servei en volts, la capacitat nominal en  µF i la seva tolerància, la freqüència nominal en Hz 
i els límits de temperatures nominals extremes de funcionament, segons normes UNE 61.048 i 
61.049. 

 
c) Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la utilització 

normal. L'envernissat, esmaltat o oxidació de les peces metàl·liques no són admissibles com 
a protecció contra contactes fortuïts i no es consideren amb prou aïllament. 

 
d) Les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston" de 6,35 mm. i es fixaran 

de forma que no puguin deixar-se anar o afluixar-se en realitzar la connexió o desconnexió 
(UNE 20425). Estaran situats a 7 mm. de distància entre les cares paral·leles per permetre 
l'ús d'un connector. 

 
e) Les peces conductores del corrent hauran de ser de coure o d'aleació de coure o altre 

material apropiat no corrosible. 

 
f) L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, 

de dos megahomnis i resistirà durant un minut una tensió de prova de 2.000 volts a 
freqüència industrial. 

 
g) Els condensadors seran "d'execució estanca" i hauran de complir un assaig 

estanqueïtat, segons UNE 20446. 
 
 h) Els condensadors resistiran els assajos sobre tensió i duració, segons UNE 20446. 
 
 i) Disposaran d'una resistència interna de descàrrega. 
 
Resistiran els següents assaigs: 
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 1. Assaig estanqueïtat. 

Els condensadors se submergiran en aigua durant 4 hores; les dues primeres a la tensió 
nominal i les altres dues desconnectat. Després de la immersió, l'aïllament entre un dels 
borns i la coberta metàl·lica exterior serà com a mínim de 2 megahomnis. 

 
 2. Assaig de sobretensió. 

  Entre els terminals del condensador, s'aplicarà durant una hora una tensió 1,3 vegades la 
nominal, mantenint la temperatura a 10º C + 2º C per sobre la d'ambient. Després d'aquesta 
prova, s'aplicarà sobre els terminals, durant un minut, una tensió de valor 2,15 vegades la 
nominal. 

 
 3. Assaig de duració. 
  Durant sis hores el condensador se sotmetrà a una tensió igual a 1,3 la nominal i amb la 

freqüència nominal, mantenint la temperatura 10º C + 2ºC sobre l'ambient. 
 
 4. Mesura de tolerància. 
  + 1 % de la capacitat nominal. 
 
* Capacitats dels condensadors.- 
 Per equips de làmpades de vapor de mercuri: 
 
 Potència (W)   80   125     250     400      700       1000 
 Capacitat (µF)     8µ    11µ     20µ     30µ       45µ        60µ 
 
 Per equips de làmpades de vapor de sodi d'alta pressió: 
 
 Potència (W)    70   100     150     250      400       1000 
 Capacitat (µF)    12µ   15µ     20µ     36µ      45µ       100µ 
 
Aquestes capacitats són orientatives per aconseguir que el cos Θ de l'equip sigui de 0,95, 
ajustant-se en cada cas a les especificacions del fabricant de balastos. 
 
* Garantia.- 
S'haurà d'acompanyar el certificat de garantia del fabricant en el que hi consti la vida mitja, el 
període garantitzat, que no serà inferior a 30.000 h., amb una pèrdua de capacitat del 5% en 
aquest període, i el compromís de substitució en cas d'avaria o pèrdua de capacitat superior a la 
indicada. 
 
* Documentació.- 
  - Corbes d'envelliment. 
  - Certificats de compliment normes. 
  - Certificats laboratoris oficials. 
  - Protocols dels assaigs realitzats. 
 
* Identificació.- 
Tots els condensadors s'entregaran identificats en forma indeleble amb una clau i un número que 
permeti conèixer la partida a la que pertany. 
 
* Instal·lació de condensadors.- 

 En equips normalitzats: es col·locarà en el mateix allotjament, comprovant que les connexions 
facin bon contacte i substituint les brides i petit material que no estigui en condicions. 
 
En equips no normalitzats: s'empraran regletes de connexió per unir els conductors amb terminals 
tipus "Faston" a les connexions existents. No s'admetran els empalmaments per retorçament de 
cables. 
 
* Recepció i garantia.- 
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Per l'aprovació de l'oferta, abans de l'adquisició dels condensadors el Contractista presentarà als 
Serveis Tècnics Municipals la documentació tècnica i certificats de garantia corresponents. Un 
cop emesa l'aprovació, quedarà en poder dels Serveis Tècnics una còpia dels certificats de 
garantia, amb signatura i segells originals, i una altra, en les mateixes condicions, quedarà en 
poder del Contractista. 
 
Un cop finalitzada la instal·lació dels condensadors corresponents a cada escomesa, el 
Contractista emetrà una Fulla de Verificació en la que hi figuraran les noves medicions 
elèctriques, essent el factor de potència superior a 0,92. Quan s'hagin comprovat les medicions, 
se signarà una Acta de Recepció per a cada escomesa, en la qual el Contractista es 
comprometrà a mantenir el factor de potència en un valor superior a 0,9. En cas contrari, 
l'Ajuntament podrà repercutir sobre el Contractista els recàrrecs que patís la facturació elèctrica 
per aquest concepte. 
 

3.3.11.3 Equips complets estancs. 
 
Es podran instal·lar, per usos determinats, equips amb un envoltant únic que incloguin, en el seu 
interior, la reactància, l'arrencador (per les làmpades que ho requereixin) i el condensador. 
 
El cablejat exterior estarà dotat de regletes de connexió proveïdes de terminals "Faston", de 
forma que les femelles siguin les portadores de tensió. Un dels connectors serà per connexió a la 
xarxa i l'altre per la làmpada. 
 
Tots els elements s'hauran de poder separar del conjunt per la seva comprovació i/o substitució. 
 
Tots els elements compliran individualment les característiques exposades anteriorment per a 
cadascun d'ells. 
 

3.4 Condicions d’execució de les obres  

3.4.1 Canalització amb protecció de tub de fibrocim ent o plàstic i terra garbellada. 

 
Tots els cables d'alimentació de la instal·lació d'enllumenat aniran col·locats en tubulars en rases 
de les característiques següents: 
 
 - Profunditat: 60 cm. 
 - Amplada: 40 cm. 
 - Les parets seran verticals. 
- El fons haurà de romandre net de pedrosa amb arestes i de tot material que pugui afectar 
els tubs durant la seva estesa. 

 
Excavació en rasa en terres compactes. Medició sobre perfil 0,24 m3. Reblert de rasa per capes 
de 20 cm. amb terra exempta d'àrids més grans de 8 cm. i piconada al 90% del proctor modificat. 
Medició sobre perfil 0,12 m3.  
Els materials sobrants no aprofitables s'hauran de transportar al lloc que indiqui la Inspecció 
Facultativa. Medició 0,13 m3. 
 
La protecció de terra garbellada cobrirà el tub en uns 10 cm. Medició 0,11 m3. Damunt d'aquesta 
capa es col·locarà una malla de material plàstic per avís.  
 
Els tubs seran de fibrociment en juntes estanques o de plàstic continu. 
 

3.4.2 Canalització amb dos tubs de fibrociment o pl àstic continu formigonat en 
creuament de calçada. 
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En el creuament de calçada els cables d'alimentació aniran col·locats en tubulars, en rases de les 
característiques següents: 
− Profunditat: 1 m. 
− Amplada: 0,5 m. 
− Les parets seran verticals. 
− El fons quedarà net de pedres amb arestes i de tot material que pugui afectar els tubs durant 

la seva estesa. 
 
Excavació en rasa en terres compactes. Medició sobre perfil 0,5 m3. 
 
Reblert en rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids més grans de 9 cm. i piconada al 
90% del proctor modificat. Medició sobre perfil 0,350 m3.  
 
Els materials sobrants no aprofitables s'hauran de transportar al lloc que indiqui la Inspecció 
Facultativa. Medició 0,18 m3. 
 
La protecció de formigó HCP-3 cobrirà el tub en uns 10 cm. Medició 0,12 m3.   
 
Dos tubs de fibrociment amb juntes estanques o de plàstic continu. Medició 2 m. 
 

3.4.3 Arquetes de registre. 

Aquest apartat comprèn l'execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria o qualsevol material autoritzat per la Inspecció Facultativa. 
 
Un cop executada l'excavació requerida es procedirà a l'execució de les arquetes d'acord amb les 
condicions senyalades en els articles corresponents a les presents Prescripcions per a la 
fabricació i col·locació en obra dels materials previstos, amb acabat acurat. 
 
Les connexions dels tubs s'efectuaran a les mides correctes, de manera que els extrems dels 
conductors coincideixin en nivell amb les cares interiors dels murs. Les tapes de les arquetes 
s'ajustaran perfectament a l'obra i es col·locaran de tal manera que la seva cara superior quedi al 
mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
En el fons es col·locarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 
 

3.4.3.1 Arqueta de mides útils 40 x 40 x 60 cm. 
 
Excavació en rases de terres compactes. Medició 0,3 m3. 
Productes sobrants no aprofitables es transportaran al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 
Medició 0,42 m3. 
Formigó HCP-5. 
Resistència característica 250 Kg/cm2. Medició 0,230 m3. 
Encofrat. Medició 2 m2. 
Tapa de foneria de ferro de 400 x 400 mm. amb marc de foneria. 
Reposició de paviment en voreres amb llosetes de morter comprimit. Medició 0,5 m2. 
Tub de fibrociment o plàstic continu. Medició 0,5 m. 
 

3.4.3.2 Arqueta de mides útils 60 x 60 x 60 cm. 
Excavació en rases de terres compactes. Medició 1 m3. 
Productes sobrants no aprofitables es transportaran al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 
Medició 1,35 m3. 
Formigó HCP-5. 
Resistència característica 250 Kg/cm2. Medició 0,65 m3. 
Encofrat. Medició 4 m2. 
Tapa de foneria de ferro de 600 x 600 mm. amb marc de foneria. 
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Demolició i reposició de paviment en voreres amb llosetes de morter comprimit. Medició 1 m2. 
Tub de fibrociment o plàstic continu. Medició 0,5 m. 
3.01.3.3 - Arqueta cega de mides útils 40 x 50 x 50 cm. 
 
Excavació en rases de terres compactes. Medició 0,32 m3. 
Productes sobrants no aprofitables es transportaran al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 
Medició 0,384 m3. 
Formigó HCP-5. 
Resistència característica 250 Kg/cm2. Medició 0,2 m3. 
Encofrat. Medició 2 m2. 
Barres per formigó armat, diàmetre 10 mm. Medició 3 Kg. 
Tub de fibrociment o plàstic continu. Medició 1 m. 
S'haurà de fixar en els plànols i senyalitzar en el paviment. 
 

3.4.4 Cimentacions. 

Obra de fàbrica mitjançant la qual una construcció tramet les càrregues al terreny. No s'inclouen 
en aquest article les cimentacions per pilots. 
 
* Materials.- 
Formigó de ciment Pòrtland armat o en massa segons projecte. 
 
* Característiques generals.- 
Formigó: HCP-5 o, en tot cas, el que es fixi en el Projecte. 
 
* Maquinària, eines i mitjans auxiliars.- 
Formigonera. 
 
* Limitacions.-  
Se suspendrà l'execució sempre que es prevegi que en les 48 h. següents la temperatura 
ambient baixi per sota dels 3º C. sota zero.  Quan la temperatura enregistrada a les 9 h. sigui 
inferior a 1º C., pot interpretar-se que el límit prescrit serà assolit en el termini esmentat. 
El formigonat se suspendrà en cas de pluja, prenent les mesures necessàries per a que l'aigua no 
entri en contacte amb el formigó fresc. 
 
En el cas que apareixi la capa freàtica, i un cop consultada la Inspecció Facultativa, s'adoptaran 
les precaucions necessàries per evitar la segregació i arrossegada dels components del formigó. 
 
* Execució.- 
Feta l'excavació, es procedirà al piconat i regatge de les terres, abans d'abocar el formigó. 
 
En el cas que la Inspecció Facultativa ho cregui necessari, es col·locarà una filada de totxos o 
capa de formigó HCP-1. 
 
La cimentació es farà amb sòcol corregut, sòcol aïllat o placa, segons indiqui el corresponent 
Projecte.  
 
En totes les cimentacions s'arribarà des de la canalització amb dos tubs de material plàstic P.V.C. 
corrugats o material ceràmic de ¢ = 100 mm. Es disposarà d'un tub de 20 mm. de diàmetre des 
de la part superior central del basament fins al lateral on s'ubiqui la placa de connexió a terra. 
 
S'evitaran els despreniments de terres de la superfície de l'excavació i, en el cas que es 
produïssin,  s'extraurà el formigó contaminat. 
 
Per la posada en obra del formigó armat o en massa, serà d'aplicació el senyalat en els apartats 
anteriors. 
 
* Recepció.- 
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Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors. 
 

3.4.4.1 Cimentacions per a columnes de fins a 6 m. 
Mides del massís de formigó 60 x 60 x 60 cm. 
Excavació en rasa de terres compactes. Medició 0,288 m3. 
Productes sobrants no aprofitables es transportaran al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 
Medició 0,346 m3. 
Formigó HCP-5. 
Perns construïts amb barra d'acer normal. 
Dimensions: diàmetre 20 mm. altura 500 mm. Medicions facilitades normalment pel fabricant de 
bàculs. 
Tub de polietilè doble capa per l'entrada i sortida de cables.  
Medició 1 m. 
Reposició de paviments en voreres, amb llosetes de morter comprimit en unions i 
empalmaments. 
 

3.4.4.2 Cimentació per a columnes o bàculs de 7, 8 i 9 m. 
Mides del massís de formigó 80 x 80 x 80 cm. 
Excavació en rasa de terres compactes. Medició 0,64 m3. 
Productes sobrants no aprofitables es transportaran al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 
Medició 0,768 m3. 
Formigó HCP-5. 
Resistència característica 250 Kg/cm2. Medició 0,512 m3.  
Perns construïts amb barra d'acer normal. 
Dimensions: diàmetre 24 mm., altura 600 mm.  
Medicions facilitades normalment pel fabricant de bàculs. 
Tub de polietilè doble capa per l'entrada i sortida de cables.  
Medició 1,20 m. 
Reposició de paviments en voreres, en llosetes de morter comprimit en unions i empalmaments. 
Medició 1 m2.  
 

3.5 Condicions especifiques de les canalitzacions e lectriques.  

3.5.1 Estesa de cables subterranis. 

L'estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de plecs i turcements, així com els 
fregaments perjudicials i les traccions exagerades. 
Als cables no se'ls daran curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior 
de curvatura no serà menor als valors inclosos en la següent taula: 
   
Cables: - Amb aïllament i coberta de material plàstic:  6 vegades el diàmetre. 
     - Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom:  7,5 exterior cables. 
 
En els cables directament enterrats es disposarà d'anelles que indiquin les característiques i 
servei del cable, a fi i efecte d'una fàcil identificació. 
 
Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables aïllats 
amb paper impregnat. 
 
Es distingiran els següents procediments: 
 
 a) Estesa de cables per ser directament enterrat. 
 b) Estesa de cable amb tubular ja construït. 
c) Estesa de cable armat en tubular ja construït. 
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3.5.2 Línia equipotencial de terra. 

Per tal d'evitar possibles fallades en algunes preses de terra independents, paral·lelament a la 
línia d'alimentació s'estendrà un conductor de coure unipolar nu de 35 mm2. de secció, en 
contacte íntim a terra en tota la seva longitud, el qual unirà mitjançat soldadura "Cadwell" o similar 
totes les preses de terra independents dels punts de llum i dels de la caixa de protecció i 
maniobra. 
 
En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, junt a la línia 
d'alimentació, sempre que el cable sigui aïllat, amb un aïllament mínim de 1000 V., i per tub 
independent. Si s'utilitza un conductor de color diferent al de la coberta, s'encintaran en color 
verd-groc els 20 cm. dels extrems. 
 
 
 
 
 
 

3.6 Condicions especifiques de les instal.lacions.  

3.6.1 Preses de terra independents. 

Una presa de terra es considerarà independent en relació a una altra quan una d'elles no 
assoleixi, respecte un punt potencial, una tensió superior a 50 V. mentre l'altra presa dissipa el 
màxim corrent de terra previst. 
 
Les preses de terra estaran construïdes pels següents elements: 
 
 Elèctrode. 

 És una massa metàl·lica en perfecte contacte amb el terreny, per facilitar-hi el pas dels corrents 
de defecte que puguin presentar-se o les càrregues elèctriques que tinguin o puguin tenir. 
 
Línia d'enllaç amb terra. 

 Està formada pels conductors que uneixen l’elèctrode o conjunt d’elèctrodes amb el punt de 
connexió a terra. 
 
 Punt de connexió a terra.      

 És un punt situat fora del sòl que serveix d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal 
de terra. 

 El punt de connexió a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (regleta, placa, born, 
etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de manera 
que, mitjançant útils adequats, puguin separar-se a fi i efecte de realitzar la mesura de resistència 
de terra. 
 
Les plaques tindran un gruix de 2 mm., i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm., amb una superfície 
mínima de 0,5 m2. En el cas que sigui necessari la col·locació de diverses plaques, se separaran 
uns 3 m. unes de les altres. 
 
Els electrodes s'enterraran verticalment a una profunditat que impedeixi que siguin afectats per 
les tasques sobre el terreny i les gelades, i en cap cas a menys de 50 cm. No obstant, si la capa 
superficial del terreny té una resistència petita, i les capes més profundes són d'una elevado 
resistivitat, la profunditat dels electrodes pot reduir-se a 30 cms.  
 
El terreny serà tan humit com sigui possible i, preferentment, terra vegetal. Es prohibirà construir 
els elèctrodes per peces metàl·liques simplement submergides en aigua. Es col·locaran a 
suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i, si és possible, fora dels 
passos de persones i vehicles. En els terrenys amb conductivitat dolenta s’instal·laran els 
elèctrodes envoltats d'una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi. 
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3.6.2 Empalmaments i connexions. 

Els empalmaments i connexions dels conductors subterranis s'efectuaran seguint mètodes o 
sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, així com del 
seu envoltant metàl·lic, quan existeixi. També quedarà perfectament assegurada la seva 
estanqueïtat i resistència contra la corrosió que pugui originar el terreny. 
 
Si els cables estan col·locats dins tubs, els empalmaments i derivacions es disposaran en 
arquetes de registre. 
 
Es reduirà al mínim el nombre d'empalmaments dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions 
sempre que sigui possible. 
 

a) Els empalmaments i connexions de cables aïllats amb paper impregnat o aïllats amb 
plàstic i armats, es disposaran en l'interior de caixes de ferro enquitranat o plàstic adequat. 

b) En cables amb aïllament de plàstic no armats, els empalmaments i derivacions també 
poden protegir-se amb caixes de ferro o material plàstic, o bé, quan es reconstrueixi 
l'aïllament, es protegirà amb cinta formada amb un teixit de lona impermeabilitzada, aplicant 
exteriorment una o més capes de barnís intempèrie. 

 
 També pot aïllar-se amb cintes d'elastòmers, les quals, un cop aplicades, es fonen entre sí 

en una massa homogènia formant un aïllament reconstruït. 
 

Les caixes de ferro o material plàstic es reompliran mitjançant forats provistos de taps 
roscats, amb pasta aïllant adequada a l'aïllament dels cables, amb suficient rigidesa 
dialèctica, adherència, plasticitat i punt apropiat de reblaniment. 

  
  c) En els condicionaments de cables i en l'execuació de terminals, normalment s'empraran 

electògens. 
 

 

3.6.3 Instal·lació de pal o bàcul d'acer, muntatge i orientació de les llumeneres i pintat. 

Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d'ancoratge i placa de 
fixació unida al fust. 
 
S'empraran els mitjans necessaris per a que no pateixin deterioraments durant el transport.  
 
L'hissat i col·locació de pals o bàculs s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats 
en totes direccions. No serà admissible l'ús de falques per aconseguir el muntatge a plom 
definitiu. 
 
Un cop instal·lats, les unions del fust amb la placa de fixació quedaran sota el paviment acabat.  
 
La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm. 
 
Les llumeneres s’instal·laran amb la inclinació prevista, de manera que el seu pla transversal de 
simetria sigui perpendicular al de la calçada. Sigui quin sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, 
cargol a pressió, rosca, ròtula, etc.), un cop acabat el muntatge la llumenera quedarà rígidament 
subjecta al braç, de forma que no pugui girar o oscil·lar. 
 
El pintat sobre la superfície galvanitzada es realitzarà de la següent manera: 
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a) Desengreixat general del suport mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus 

I.M.T.A.16.23.12. 
b) Aplicació a brotxa d'una capa imprimació de dos components, especial per galvanitzats, 

amb gruix a pel·lícula seca de dues micres. 

 
 c) Un cop assecada perfectament la capa anterior, s'aplicarà a brotxa una capa de pintura 

sintètica brillant per exteriors, del color que es determini, fabricada segons norma I.N.T.A. 
16.42.18., i amb un gruix, a pel·lícula seca i per capa, de 30 micres. 

 

3.6.4 Instal·lació de pal metàl·lic. 

L'hissat i col·locació de pals s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes 
direccions. No serà admissible l'ús de falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 
 
Els pals es fixaran rígidament a les parets mitjançant perns d'anclatge i només es fixaran en 
aquelles parts de la construcció la naturalesa, estabilitat, solidesa i gruix de les quals ho permeti. 
Els perns superiors deixaran per sobre una altura de construcció al menys igual a 50 cm. Els 
sistemes de fixació seran els mateixos que s'han indicat per als braços. 
 
L'encastament dels perns s'executarà acuradament, buscant el màxim de solidesa i el mínim 
deteriorament dels murs. Els orificis d'encastament seran tan reduïts com sigui possible. 
 
Esforços. La fixació dels pals haurà de suportar esforços superiors als exigits als pals sense cap 
deteriorament de la fixació ni del suport o parapet que els sustenti. 
 

3.6.5 Instal·lació interior 

3.6.5.1 Equip. 
a) Subjecció. L'equip d'encesa de les làmpades anirà subjecte a un tauler de material aïllant i 

incombustible, mitjançant cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels 
elements i la seva substitució. El tauler haurà de penjar-se en els elements de subjecció 
del suport. 

 
Podran ser dels anomenats equips compactes, els quals, sota un mateix envoltant, 
allotgen, a més de la reactància, el condensador i l'arrencador en cas de ser necessari, 
així com els borns de connexió i cablejat i, a la seva part exterior, els connectors de 
connexió.  

 
b) Connexions. Es realitzaran amb terminals de tipus "Faston", segons Norma UNE 20425, 

allotjades en els seus corresponents connectors, de forma que només existeixi una posició 
de connexió. Quan s'utilitzen làmpades de vapor de sodi d'alta pressió es connectarà 
l'arrencador de tal forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada.              

 

3.6.5.2 Muntatge interior. 
El muntatge estarà constituït per un conductor de coure i doble aïllament de secció mínima de 2,5 
mm2. Complirà la Norma UNE VV-1000. 
 
 S'utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada. 
 
 El muntatge serà continu, sense empalmaments. 
 
 L'extrem inferior està preparat per connectar amb l'equip segons l'apartat anterior. 
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3.6.5.3 Caixa portafusibles. 
S'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements de connexió, borns i 
portafusibles amb tapa tancada mitjançant cargol imperdible, la qual, en ser retirada, farà que 
quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal.  
 
Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargolaria inoxidable. 
 

3.6.5.4 Presa de terra.   
El terminal de terra es fixarà a l'element adequat de que està proveït el suport, mitjançant un 
terminal de pressió i un cargol amb les seves corresponents valones, tot amb un material 
inoxidable. 
 

3.6.5.5 Fusibles. 
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6A. fins 400 W. de potència de 
la làmpada i de 10 A. per als de 700 i 1000 W. 
 
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius. 
 

3.6.5.6 Normalització. 
Tots els elements hauran de ser del model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o 
intercanviables per aquests, pel que fa a dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat 
d'operacions o elements accessoris. 
 

3.6.6 Instal·lació d'equips en les llumeneres. 

Quan es determini i en les llumeneres que disposin d'un compartiment separat per l'allotjament 
dels equips d'encesa de les làmpades, aquests s'allotjaran en l'esmentat compartiment i aniran 
subjectes a una placa mitjançant cargols de material inoxidable i brides que permetin la seva 
eventual substitució. 
 
Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la llumenera mitjançant cargolaria inoxidable i anirà 
provista d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental, permetent la seva fàcil utilització en 
cas  d'avaria. 
Aquest compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessàries per al bon 
funcionament dels equips, d'acord amb la taula de característiques que figura en l'apartat 
corresponent en aquest Plec de Condicions. 
 
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 20425, 
allotjades en els seus corresponents connectors i amb una posició de connexió. Quan s'utilitzin 
les làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, es connectarà l'encesa de forma tal que els 
impulsos incideixin sobre el contacte central de la làmpada. 
 
El cablejat d'aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament. 
 
Tots els elements hauran de ser del model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o 
intercanviables pels mateixos, pel que fa a les dimensions, subjecció i connexions, sense 
necessitat d'operacions o elements accessoris. 
 

3.6.7 Instal·lació elèctrica de braços sobre façana . 

3.6.7.1 Equip. 
Quan l'equip no es col·loqui a l'interior de la llumenera, anirà subjecte a un tauler de material 
aïllant i incombustible mitjançant cargols de material inoxidable i brides que permetin la subjecció 
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dels elements i la seva eventual substitució. Aquest tauler estarà allotjat en una caixa de material 
aïllant i  
autoextingible, de doble aïllament, tancada mitjançant cargols de cap triangular. 
 
Podrà instal·lar-se també un equip complet estanc. 
 
Totes les entrades i sortides d'aquesta caixa es realitzaran mitjançant premsaestopes. 
 
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 20425, 
allotjades en els seus corresponents connectors i amb una sola posició de connexió. 

3.6.7.2 Fusibles. 
Els fusibles s'allotjaran en una caixa de material aïllant i incombustible, dotada dels elements de 
connexió, borns i portafusibles, amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible que, en ser 
retirada, queda desconnectada de la instal·lació elèctrica del braç. 
 
Les entrades i sortides del cable es realitzaran mitjançant premsaestopes. 
 
Les dues caixes s’instal·laran a l'alçada de la línia d'alimentació i es fixaran a la façana mitjançant 
cargolaria inoxidable. La caixa portafusibles farà de caixa de derivació. 
 
Per a la derivació al punt de llum s'utilitzarà conductor de coure i doble aïllament de secció 
mínima de 2,5 mm2., complirà la Norma UNE VV-1000. 
 
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius. 
 

3.6.7.3 Normalització. 
Tots els elements hauran de ser del model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o 
intercanviables pels mateixos, pel que fa a les dimensions, subjecció i connexions, sense 
necessitat d'operacions o elements accessoris. 
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4  CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS XARXA D’AIGUA P OTABLE 

4.1 Condicions generals  

4.1.1 Àmbit d’aplicació 

Aquest plec de condicions tècniques serà d’aplicació a la prestació a contractar, realització del 
subministrament, explotació del servei o execució de les obres i col·locació de tubs, unions, juntes, 
claus i altres peces especials necessàries per formar les conduccions de proveïment i distribució 
d’aigües potables a pressió.  
 

4.1.2 Definicions de les instal·lacions i dels seus  components 

S’entendrà per “canonada” la successió d’elements convenientment units, que, amb la intercalació 
de les unitats que permetin una econòmica i fàcil explotació del sistema, formen un conducte 
tancat, aïllat de l’exterior i que conserva les qualitats essencials de l’aigua per al subministrament 
públic, impedint la seva pèrdua i contaminació. 

 
S’anomena “xarxa de distribució” el conjunt de canonades instal·lades en l’interior d’una població i 
interconnectades entre sí, de les quals es deriven les preses per als usuaris. 

 
S’anomena “conducció” la canonada que du l’aigua des de la captació fins al dipòsit regulador o 
origen de la xarxa de distribució. 

 
S’anomena “artèria” la canonada de l’interior d’una població que enllaça un sector de la seva xarxa 
amb el conjunt, amb certa independència i sense que s’hi realitzin preses directes per usuaris. 

 
S’anomena “tub” l’element recte, de secció circular i buit que constitueix la major part de la 
canonada. Els elements que permetin canvi de direcció, empalmaments, derivacions, reduccions, 
unions amb altres elements, etc. s’anomenen peces especials. 

 
Les unions de tots els elements anteriors s’efectuaran mitjançant “juntes”, que poden ser de 
diversos tipus. 

 
Els elements que permetin tallar el pas de l’aigua, evitar-ne el retrocés o reduir la pressió, 
s’anomenen claus o vàlvules. 

 
Els elements que permetin la sortida o entrada de l’aire a les conduccions o canonades 
s’anomenen “ventoses”. S’anomenen “desguassos” les unitats que permeten buidar les canonades 
pels seus punts baixos. 

 
Els elements que permetin disposar de l’aigua per usos públics s’anomenaran “boques de regatge, 
hidrants o fonts”. 
 

4.1.3 Pressions 

Per als tubs fabricats en sèrie, s’anomena “pressió normalitzada” (Pn) aquella d’acord amb la qual 
es classifiquen i timbren els tubs. 

 
Tret dels d’acer, els tubs que el comerç ofereix a la venda hauran passat en fàbrica la prova a 
aquesta pressió normalitzada, sense acusar la manca d’estanquitat. La pressió s’expressarà en 
kg/cm2. 

 
S’anomena “pressió de ruptura” (Pr) per a tubs de material homogeni la pressió hidràulica interior 
que produeix una tracció circumferencial en el tub igual a la tensió nominal de ruptura a tracció (σr) 
del material de que està fabricat: 
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  Pr  =  (2·e/D) · σr 
 

Essent D el diàmetre del tub i “e” el gruix de la paret del tub. 
 

S’entén per pressió de fissuració (Pf) per als tubs de formigó armat o pretesat, ambdós amb o 
sense camisa de xapa, aquella pressió que, en una prova de càrrega a pressió interior,  faci 
aparèixer la primera fissura d’almenys 0,2 mm d’amplada i 30 cm de longitud. 

 
La pressió màxima de treball (Pt) d’una canonada és la suma de la màxima pressió de servei més 
les sobrepressions, inclòs el cop d’ariet. 
 

4.1.4 Coeficient de seguretat a ruptura per pressió  hidràulica 

En els tubs de material homogeni, tret dels plàstics, sempre s’haurà de verificar: 
 
  Pr  ≥  2Pn 
  Pn/2  ≥  Pt 
 

Per tant, el coeficient de seguretat a ruptura serà: 
 
  Pr/Pt  ≥  4 
 

En els tubs de formigó armat o pretesat, ambdós amb o sense camisa de xapa, sempre s’haurà 
de verificar: 

 
  Pf  ≥  2,8 Pt. 
 

4.1.5 Factor de càrrega  

Es defineix com a factor de càrrega la relació (quocient) entre la càrrega vertical total sobre el tub 
en condicions de treball i la càrrega corresponent a la prova de flexió transversal. En la fixació hi 
influeixen les condicions de suport de la canonada (llits), la forma de la rasa, la classe de terreny 
natural i la qualitat i compactació del material de rebliment de la rasa. 
 

4.1.6 Càlcul mecànic 

Per al càlcul de les reaccions de suport, s’admet que aquestes són uniformes i verticals, amb un 
arc de suport igual a 120º sexagesimals en el cas de llit de formigó i de 80º sexagesimals per als 
casos de suport sobre graveta. Per al càlcul dels tubs, se suposarà un factor de càrrega d’1,5 en el 
cas de suport de graveta i factor de càrrega 2 en el cas de llit de formigó. 
 
Igualment, es calcularà el suport i ancoratge dels colzes, canvis de direcció, reduccions, peces de 
derivació i, en general, tots aquells elements que estiguin sotmesos a accions que puguin originar 
moviments perjudicials. 
 

4.1.7 Diàmetre nominal 

El diàmetre nominal (DN) és un nombre convencional de designació, que serveix per classificar per 
dimensions els tubs, peces i altres elements de les conduccions, i correspon al diàmetre interior 
teòric en mil·límetres, sense tenir en compte les toleràncies. Per als tubs de plàstic, el diàmetre 
nominal correspon a l’exterior teòric en mil·límetres, sense tenir en compte les toleràncies. 
 

4.1.8 Condicions generals sobre tubs i peces 
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La superfície interior de qualsevol element serà llisa, sense que puguin admetre’s altres defectes 
de regularitat que els de caràcter accidental o local que quedin dins de les toleràncies prescrites i 
que no representin cap minva de la qualitat ni de la capacitat de desguàs. 

 
L’Administració es reserva el dret de verificar prèviament, per mitjà dels seus representants, els 
models, motlles i encofrats que s’hagin d’utilitzar per a la fabricació de qualsevol element. 

 
Els tubs i altres elements de la conducció estaran ben acabats, amb gruixos uniformes i 
curosament treballats, de manera que les parets exteriors, i especialment les interiors, quedin 
regulars i llises, amb arestes vives. 

 
Les superfícies de rodament, de fricció o contacte, les guies, anells, eixos, pinyons, engranatges, 
etc. dels mecanismes estaran traçats, fabricats i instal·lats convenientment, de forma que 
assegurin de manera perfecta la posició i estanqueïtat dels òrgans mòbils o fixos, i que, alhora, 
tinguin un funcionament suau, precís, sensible i sense fallada dels aparells. 

 
Per un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, totes les peces constitutives de 
mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc.) seran rigorosament intercanviables. A 
aquest efecte, el seu muntatge es farà en fàbrica, emprant plantilles de precisió i mitjans adequats. 

 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys els esforços que hagin de 
suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs, sense que es produeixi cap 
alteració en les característiques físiques, químiques bacteriològiques i organolèptiques de les 
aigües, àdhuc tenint en compte el temps i els tractaments físico-químics a les que hagin pogut ser 
sotmeses. 

 
Tots els elements permetran el correcte acoblament del sistema de juntes emprat per a que 
aquestes siguin estanques, finalitat per la qual els extrems de qualsevol element estaran 
perfectament acabats per tal que les juntes siguin impermeables, sense defectes que repercuteixin 
en l’ajust i muntatge d’aquestes i evitant que s’hagi de forçar-les. 

 
Les vàlvules de comporta duran en el volant, o en una altra part clarament visible per al qui les ha 
d’accionar, un senyal indeleble que indiqui els sentits d’obertura i tancament. 

 
Les vàlvules de diàmetre nominal igual o superior a 500 mm estaran proveïdes, a més, d’indicador 
de recorregut d’obertura. 
 

4.1.9 Marcatge 

Tots els elements de la canonada duran els distintius següents com a mínim, realitzats mitjançant 
qualsevol procediment que n’asseguri la durada permanent: 

 
1. Marca de fàbrica. 
2. Diàmetre nominal. 
3. Pressió normalitzada en Kg/cm2, a excepció dels tubs de formigó armat i pretesat i plàstic, que 

duran la pressió de treball. 
4. Marca d’identificació d’ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i modalitats 

de les proves de recepció i lliurament. 

4.1.10 Proves en fàbrica i control de fabricació 

Els tubs, peces especials i altres elements de la canonada podran ser controlats per 
l’Administració durant el seu període de fabricació, per la qual cosa aquella nomenarà un 
representant que podrà assistir a les proves preceptives a les que s’han de sotmetre aquests 
elements d’acord amb les seves característiques normalitzades, comprovant-se, a més, 
dimensions i pesos. Independentment del compliment obligatori de la norma UNE 53131. 
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Independentment d’aquestes proves, l’Administració es reserva el dret de realitzar en fàbrica, i per 
mitjà dels seus representants, totes les verificacions de fabricació i assaig de materials que estimi 
precises per al control perfecte de les diverses etapes de fabricació, segons les prescripcions 
d’aquest plec. 

 
El fabricant avisarà el director d’obra, amb quinze dies d’antelació com a mínim, de l’inici de la 
fabricació i, en el seu cas, de la data en que es proposi efectuar les proves. 

 
Del resultat dels assaigs s’aixecarà acta, signada pel representant de l’Administració, el fabricant i 
el contractista. 

 
El director d’obra, cas de no assistir ell mateix o per delegació a les proves obligatòries en fàbrica, 
podrà exigir al contractista certificat de garantia de que s’efectuaren els assaigs de forma 
satisfactòria.  
 

4.1.11 Lliurament i transport. proves de recepció e n obra dels tubs i elements 

Després de les proves en fàbrica i control de fabricació, el contractista transportarà, descarregarà i 
dipositarà les peces o tubs comprats en els llocs especificats en el plec particular de prescripcions, 
ja sigui en el seu magatzem o a peu d’obra. 

 
Cada lliurament s’acompanyarà d’una fulla de ruta que especifiqui la naturalesa, nombre, tipus i 
referència de les peces que el composen,  i es farà amb el temps i terminis senyalats en el plec 
particular. A falta d’indicació en aquest, el destí de cada lot o subministrament se sol·licitarà al 
director d’obra amb temps suficient. 

 
Les peces que hagin patit avaries durant el transport o que presentin defectes no apreciats a la 
recepció en fàbrica seran rebutjades. 

 
Si el director d’obra ho estima necessari, podrà ordenar en qualsevol moment la repetició de 
proves sobre les peces ja assajades en fàbrica. 

 
El contractista, avisat prèviament per escrit, facilitarà els mitjans necessaris per realitzar aquestes 
proves, de les que aixecarà acta. Els resultats obtinguts prevaldran sobre els de les primeres. 

 
Si els resultats d’aquestes últimes fossin favorables, les despeses seran a càrrec de 
l’Administració, i en cas contrari, correspondran al contractista, el qual, a més, haurà de 
reemplaçar els tubs, peces, etc. prèviament marcats com a defectuosos, procedint a retirar-los i a 
substituir-los en els terminis senyalats pel director d’obra. Si el contractista no ho fes, ho farà 
l’Administració però a costa del primer. 
 

4.1.12 Acceptació o rebuig dels tubs 

El material es classificarà per lots, i les proves s’efectuaran sobre mostres agafades de cada lot, tal 
i com s’indica en el mateix apartat, de forma que els resultats que s’obtinguin s’assignaran al total 
del lot. 

 
Els tubs que no satisfacin les condicions generals fixades en aquest plec seran rebutjats. 

 
Quan un tub, element de tub o junta no satisfaci en una prova, aquesta es repetirà respecte dues 
mostres més del lot assajat, i aquells s’acceptaran si el resultat d’ambdues és bo. 

 
L’acceptació d’un lot no exclou l’obligació del contractista d’efectuar els assaigs de canonada 
instal·lada i reposar, a càrrec seu, els tubs o peces que puguin patir deteriorament o ruptura durant 
el muntatge o les proves en rasa. 
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4.1.13 Proves en rasa  

Un cop instal·lada la canonada, i abans de la seva reposició, es faran les proves preceptives de 
pressió interior i estanqueïtat, així com les que s’estableixin en el corresponent plec particular 
de l’obra. 
 

4.1.14 Despeses d’assaigs i proves 

Els assaigs i proves obligatòries seran a càrrec del contractista, i en el seu cas, del fabricant, tant 
en fàbrica com en rebre el material en obra i amb la canonada instal·lada. 
 
Si els resultats dels assaigs ocasionen el rebuig del material, també seran a càrrec del contractista 
aquells altres assaigs i proves en fàbrica o en obra que exigeixi el director d’obra. Els assaigs i 
proves que s’hagin d’efectuar en els laboratoris oficials designats per l’Administració, com a 
conseqüència d’interpretacions dubtoses dels resultats dels assaigs realitzats en fàbrica o en la 
recepció del material en obra, seran abonats pel contractista o per l’Administració, a càrrec 
d’aquesta si, a causa d’ells, es rebutgessin o s’admetessin, respectivament, els elements assajats. 
 
El contractista està obligat a prendre les mesures necessàries per a que el director d’obra disposi 
del mitjans oportuns per realitzar les proves en rasa prescrites, sense que això suposi cap despesa 
addicional per l’Administració. 
 

4.2 Condicions i característiques tècniques dels tu bs i acessoris per a proveïment  

4.2.1 Generalitats 

Tots els elements que entrin en la composició dels subministraments i obres procediran de 
tallers o fàbriques acceptats per l’Administració. 

 
Els materials normalment emprats en la fabricació de tubs i altres elements per a canonades 
seran els següents: foneria, acer, amiant-ciment, formigó, plom, bronze, cautxú i plàstic. 

 
L’Administració fixarà les condicions per a la recepció dels elements de la conducció fabricats 
amb els materials esmentats, i les decisions que prengui seran acceptades pel contractista. 

 
Els materials que s’emprin en la fabricació dels tubs hauran de respondre als requisits que 
s’indiquen en aquest plec. 

 
Apart dels controls que es facin en els laboratoris oficials, que seran preceptius en cas de dubte 
o discrepància, s’efectuaran anàlisis sistemàtiques durant el procés de fabricació. A aquest 
efecte, caldrà que el fabricant tingui a prop del taller un laboratori adient per a la determinació 
de les característiques exigides a cada material i reflectides en el plec. 
 

4.2.2 Tubs de polietilè 

Els tubs de polietilè a instal·lar seran certificats, amb marca de qualitat visible en l’exterior dels 
mateixos.  La certificació estarà d’acord amb les normes UNE corresponents: 
 
UNE 53-131:  Tubs de polietilè, per a conduccions d’aigua a pressió. Mesures, característiques 
i mètodes d’assaig. 
 
UNE 53-188:  Materials termoplàstics a base de polietilè i copolímers d’etilè.  Característiques i 
mètodes d’assaig. 
 
UNE 53-218:  Determinació de la resistència al clivellament per tensions en ambients actius, 
dels materials plàstics de polietilè. 
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 UNE 53-331:  Criteris per  la comprovació dels tubs a utilitzar en conduccions amb i sense 
pressió, sotmesos a càrregues externes. 
 
UNE 53-404:  Tubs i accessoris de polietilè d’alta densitat. Resistència química a fluids. 
 
UNE 53-406:  Unions de tubs de polietilè amb accessoris mecànics, per a conduccions de fluids 
a pressió.  Determinació de la estanqueïtat a la pressió externa. 
 
UNE 53-407:  Unions de tubs de polietilè amb accessoris mecànics, per a conduccions de fluids 
a pressió.  Determinació de estanqueïtat a la pressió interna al estar sotmesos a curvatura. 
 
UNE 53-490:  Tubs de polietilè pigmentat (no negres) per a conduccions subterrànies, 
encastats i ocults d’aigua a pressió. 
 
UNE 53-966:  Tubs de polietilè per a conduccions d’aigua a pressió.  Mesures, característiques 
i mètodes d’assaig.  
 
En aquells materials que les normes UNE no resultin d’aplicació, s’exigiran els Certificats de 
Conformitat següents: 
CTC 06.05.97:  Tubs de polietilè PE-100 i PE-80, per a conduccions d’aigua a pressió. 
 
CTC 24.05.96/CC 11.07.96:  Materials termoplàstics a base de polietilè i copolímers d’etilè per 
a tubs PE-100 i PE-80 per a conducció d’aigua a pressió. 
 

4.2.2.1 Instal·lació de la canonada 
Segons el diàmetre dels tubs, s’estendrà el tub desenrotllant-lo, o efectuant les unions soldades 
prèvia la Introducció en les rases. 
 
El material de reblert de les rases estarà exempt de pedres cantelludes o amb aristes punxants 
que puguin malmetre el tub. 
 
El material es compactarà en tongades de 10 a 20 cm 
 
Les unions del material es realitzaran preferentment soldades a tope amb elements calefactors,  
amb soldadura amb resistència elèctrica inserides o amb soldadura de maneguets amb 
elements calefactors. 
 
Les unions les realitzaran operaris qualificats , amb utillatge idoni i observant les normes de 
treball, verificant-se la qualitat mitjançant assaigs destructius o no destructius. 
 
El procés de soldadura a tope seguirà les següents passes: 
 
Refrentat:  Els extrems del tub es sotmeten al ribot mecànic circular per garantitzar una perfecta 
unió en tot el perímetre. 
 
Igualació:  Presionant les superfícies a unir sobre un element calefactor.  El temps 
d’escalfament serà el necessari perquè l’alçada del cordó de plàstic fos assoleixi una dimensió 
normalitzada. 
 
Escalfament: en els temps tipificats per cada tub. 
 
Contacte de superfícies:  ràpidament sense que es refredin les superfícies. 
 
Unió:  Les superfícies plastificades s’ajunten lentament i s’augmenta la pressió fins els 0,15 
N/mm2 .En el temps de refredat la canonada no ha de patir cap esforç. 
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S’utilitzaran accessoris mecànics en les unions amb les vàlvules, i colzes de fundició de les 
arquetes. 
 

4.2.2.2 Proves. 
En canonades de petit diàmetre s’efectuaran proves parcials de pressió interna per trams que 
no superin 500 metres. 
 
Abans de començar la prova, els accessoris de la conducció i la canonada han d’estar 
col·locats en la seva posició definitiva.  La rasa ha d’estar parcialment plena, per impedir el 
moviment de la canonada, deixant les unions descobertes. 
 
S’omplirà d’aigua lentament de baix cap a dalt, deixant sortir tot l’aire.  Es farà pujar lentament 
la pressió a una velocitat no superior a 1 kg/cm2, arribant a la pressió de 1,4 vegades la 
màxima de treball. 
 
Una vegada estabilitzada la pressió s’aturarà la prova durant 30 minuts, considerant-se 

satisfactòria la mateixa si no es produeix un descens  de pressió superior a: 
p

5
 

A continuació es baixarà la pressió a 2 Kg/cm2, deixant la canonada en càrrega per efectuar 
l’assaig oficial al dia següent. 
 
En cas de que el manòmetre acusi una pèrdua de pressió superior al tolerat, es recorrerà el 
tram per detectar el punt de fuita. 
 
En les canonades de major diàmetre, es seguirà el procediment descrit en les normes CEN, 
verificant-se la relació entre els logaritmes de les reduccions de pressió i els logaritmes dels 
temps transcorreguts. 
 

4.2.3 Tubs de plàstic 

4.2.3.1 Polietilè 
El polietilè pur podrà ser fabricat a alta pressió (polietilè de baixa densitat) o a baixa pressió 
(polietilè d’alta densitat). 

 

El polietilè pur fabricat a alta pressió (baixa densitat) que s’utilitzi en canonades tindrà les 
següents característiques: 

 

• Pes específic: 0,93 g/ml. 
• Coeficient de dilatació lineal: 200 a 230 milionèsimes per º C. 
• Temperatura de reblaniment: no menor de 87º C. 
• Mòdul d’elasticitat: com a mínim 1.200 kg/cm2. 
• Valor mínim de la tensió màxima del material a tracció: 100 kg/cm2. 

 

El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) que s’utilitzi en canonades tindrà les 
següents característiques: 

 

• Pes específic: 0,94 g/ml. 
• Coeficient de dilatació lineal: 200 a 230 milionèsimes per º C. 
• Temperatura de reblaniment: no menor de 100º C. 
• Mòdul d’elasticitat: com a mínim 9.000 kg/cm2. 
• Valor mínim de la tensió màxima del material a tracció: 190 kg/cm2. 
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4.2.3.2 Proves 

4.2.3.2.1 Prova de flexió transversal 
Igual a la practicada en tubs d’amiant-ciment. 

 

4.2.3.3 Fabricació 
Els tubs de plàstic es fabricaran en instal·lacions especialment preparades, amb tots els 
dispositius que calguin per obtenir una producció sistematitzada i amb un laboratori mínim 
necessari per comprovar per mostreig almenys les condicions de resistència i absorció exigides 
al material. 

 

La tensió de ruptura del material a tracció per pressió interior serà la corresponent a 50 anys de 
vida útil de l’obra per a la temperatura de circulació de l’aigua (20º C). 

 

4.2.4 Proves obligatòries per a tots els tubs 

4.2.4.1 Examen visual de l’aspecte general dels tub s i comprovació de dimensions. 
Gruixos i rectitud dels tubs. 

Cada tub es presentarà separadament, se’l farà rodar per dos carrils horitzontals i paral·lels, 
amb una separació entre eixos igual als 2/3 de la longitud nominal dels tubs. S’examinarà per 
l’interior i exterior del tub i es prendran les mesures de les seves dimensions, el gruix en 
diferents punts i la fletxa per determinar la possible curvatura que pugui presentar. 

Els tubs de foneria es copejaran moderadament per assegurar-se que no tenen cavitats ni 
bufaments. 

 

4.2.4.2 Proves d’estanqueïtat 
Els tubs que es s’han de provar es col·locaran  en una màquina hidràulica, assegurant-ne 
l’estanqueïtat en els extrems mitjançant dispositius adequats. 

 

Es disposarà d’un manòmetre degudament contrastat i d’una clau de purga. 

 

En començar la prova es mantindrà oberta la clau de purga, iniciant-se la injecció d’aigua i 
comprovant que ha estat expulsada la totalitat de l’aire i que, per consegüent, el tub està ple 
d’aigua. Un cop aconseguida l’expulsió de l’aire, es tanca la clau de purga i s’eleva regular i 
lentament la pressió fins que el manòmetre indiqui que s’ha assolit la pressió màxima de prova. 

 

La pressió màxima de prova d’estanqueïtat serà la normalitzada per als tubs de foneria, acer i 
amiant-ciment; el doble de la pressió de treball per als tubs de formigó i quatre vegades la 
pressió de treball per als tubs de plàstic. Aquesta pressió es manté en els tubs d’amiant-ciment, 
plàstic, acer i foneria 30 segons, i en els de formigó dues hores.  

Durant el temps de la prova no es produirà cap pèrdua ni exsudació visible en les superfícies 
exteriors. 

 

4.2.4.3 Prova a pressió hidràulica interior 
El tub objecte d’assaig serà sotmès a pressió hidràulica interior, utilitzant en els extrems i per al 
tancament dispositius hermètics, evitant qualsevol esforç axial, així com flexió longitudinal. 
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Se sotmetrà a una pressió creixent de forma gradual amb un increment no superior a 2 kg/cm2 
fins arribar a la ruptura o a la fissuració, segons els casos. 

 

4.2.5 Materials per a peces, juntes i revestiment d e tubs 

4.2.5.1 Acer 
L’acer per a peces com ara perns, collarets, cintures, etc. serà ben batut, no trencadís, dolç, 
mal·leable en fred, d’una contextura fibrosa i homogènia, sense pèls, esquerdes, cremades ni 
qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s’enfonsin o esquerdin sota el punxó o 
que en ser corbades s’esquincin o tallin. 

 

4.2.5.2 Plom 
El plom per a juntes serà de primera fusió i no podrà contenir més de 0,5% de matèries 
estranyes, serà mal·leable i no presentarà pèls ni esquerdes quan es treballi al martell. No 
presentarà indicis d’hidròxid plumbós  que és soluble i altament verinós i pot produir-se al 
contacte amb aigües que porten oxigen abundant en dissolució. 

 

4.2.5.3 Bronze 
El bronze que s’hagi d’emprar haurà de ser sa, homogeni, sense bufaments ni rugositats. La 
seva composició serà de noranta dos octaus (92/8), en relació a l’aleació de coure i estany. 

 

4.2.5.4 Cautxú natural 
El cautxú natural emprat en les juntes haurà de ser vulcanitzat, homogeni, exempt de cautxú 
regenerat i tenir un pes específic no superior a 1,1 kg/dm3. 

 

Estarà totalment exempt de coure, antimoni, mercuri, manganès, plom i òxids metàl·lics, tret de 
l’òxid de zinc. 

 

Les peces de cautxú es tractaran amb antioxidants. 

4.2.5.5 Cautxú sintètic 
Es prohibeix l’ús de cautxú regenerat, així com la presència de coure, antimoni, mercuri, 
manganès, plom i òxids metàl·lics, tret de l’òxid de zinc. 

 

Les característiques físiques i tecnològiques seran les mateixes que les indicades per al cautxú 
natural. 

 

4.2.5.6 Cordes 
Les cordes per als fons de les juntes de cànem, trenades, seques i totalment exemptes de 
fenols o altres substàncies que puguin donar gust a l’aigua tractada amb clor o cloramina (clor i 
amoníac). 

 

4.2.5.7 Pintures, esmalts i emulsions 
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Per a la imprimació s’utilitzarà un compost de brees de quitrà processades i olis de quitrà 
refinats, perfectament barrejats i de forma que s’obtingui una massa suficientment fluida per 
poder ser aplicada en fred a brotxa o per polvorització. La pintura d’imprimació no contindrà 
benzol ni qualsevol altre dissolvent tòxic o altament volàtil, ni mostrarà tendència a produir 
sediments en els recipients on estigui continguda. 

 

L’esmalt estarà compost d’una brea de quitrà, processada de forma especial, combinada amb 
un “filler” mineral inert. No contindrà asfalts de base natural ni derivats del petroli.  
 
 

4.3 Protecció de canonades  

4.3.1 Generalitats 

La corrosió de les canonades depèn principalment del medi ambient on estan col·locades, del 
seu material de fabricació i del règim de funcionament a les que estan sotmeses. 

 
Les canonades destinades a proveïment d’aigua es projecten ordinàriament enterrades, per la 
qual cosa aquest supòsit es tracta de manera particular. 

 
Qualsevol sistema de protecció reunirà les següents condicions: 

 
a) Bona adherència a la superfície de la canonada a protegir. 
b) Resistència física i química enfront el medi corrosiu on està situada. 
c) Impermeabilitat a l’esmentat medi corrosiu. 

 

4.3.2 Factors que influeixen en la corrosió 

Els factors que influeixen en la corrosió de canonades metàl·liques o de les armadures de les 
canonades de formigó poden enquadrar-se en els següents grups: 

 
• La porositat del terra, que determina l’aireig i, per tant, l’afluència d’oxigen a la superfície de 

la peça metàl·lica. 
 
• Els electròlits existents al terra, que en determinen la conductivitat. 
 

• Factors elèctrics, com ara la diferència de potencial existent entre dos punts de la 
superfície del metall, el contacte entre dos metalls diferents i els corrents paràsits. 

 
• El pH d’equilibri de l’aigua i del terreny. 

 
• L’acció bacteriana, que influeix en la corrosió de canonades enterrades junt amb l’aireig i la 

presència de sals solubles. 
 

• L’augment de l’agressivitat, produït per la superposició de dos o més dels anteriors factors. 
 

4.4 Instal·lació de canonades  

4.4.1 Transport i manipulació 

En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s’evitaran els xocs, sempre 
perjudicials; es dipositaran a terra sense brusquedats, sense deixar-los caure; s’evitarà rodar-
los sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessàries per al seu ús, de forma 
que no pateixin cops d’importància. 
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En el transport i apilat es tindrà en compte el nombre de capes de tubs que poden apilar-se, de 
manera que les càrregues d’aixafament no superin el 50% de les de prova. 

 
En el supòsit que la rasa encara no estigués oberta, la canonada es col·locarà, sempre que 
sigui possible, en el costat oposat a aquell en el qual es pensi dipositar els productes de 
l’excavació, i de forma que quedi protegida del trànsit dels explosius, etc. 

 
Els tubs de formigó acabats de fabricar no han d’emmagatzemar-se en l’esvoranc per un llarg 
període de temps en condicions que puguin patir assecaments excessius o freds intensos. Si 
calgués fer-ho, es prendran les precaucions oportunes per evitar efectes perjudicials en els 
tubs. 

 
Els tubs aplegats a la vora de les rases i ja disposats per al muntatge seran examinats per un 
representant de l’Administració. Es rebutjaran aquells que presentin algun defecte perjudicial. 
 

4.4.2 Rases per allotjament de canonades 

La profunditat mínima de les rases es determinarà de forma que les canonades resultin 
protegides dels efectes del tràfic i càrregues exteriors, així com preservades de les variacions 
de temperatura del medi ambient. Per això, el projectista haurà de tenir en compte la situació 
de la canonada (segons sigui a sota calçada o en lloc de tràfic més o menys intens, o sota 
voreres o lloc sense tràfic), el tipus de rebliment, la pavimentació si n’hi ha, la forma i qualitat 
del llit de suport, la naturalesa de les terres, etc. Com a norma general, sota calçades o en 
terreny de tràfic rodat possible la profunditat mínima serà tal que la generatriu superior de la 
canonada quedi, almenys, a 1 m de la superfície; en voreres o en lloc sense tràfic rodat pot 
disminuir-se aquest revestiment a 60 cm. Si el revestiment indicat com a mínim no pogués 
respectar-se per raons topogràfiques o per altres canalitzacions, es prendran les mesures de 
protecció necessàries. 

 
Les conduccions d’aigua potable se situaran en un pla superior a les de sanejament, amb 
distàncies vertical i horitzontal entre una i l’altra no inferiors a 1 m, mesurat entre plans 
tangents, horitzontals i verticals més pròxims entre sí. En obres de poca importància, i sempre 
que es justifiqui degudament, podrà reduir-se el valor esmentat d’1 m fins a 50 cm. Si aquestes 
distàncies no poguessin mantenir-se o calguessin creuaments amb d’altres canalitzacions, 
s’hauran d’adoptar precaucions especials. 

 
L’amplada de les rases ha de ser suficient per a que els operaris treballin en bones condicions, 
quedant, segons el tipus de canonada, prou espai per a que l’operari instal·lador pugui fer el 
seu treball amb tota garantia. L’amplada de la rasa depèn de la mida de la canonada, 
profunditat de la rasa, talussos de les parets laterals, naturalesa del terreny i consegüent 
necessitat o no d’apuntalament, etc. Com a norma general, l’amplada mínima no ha de ser 
inferior a 60 cm i s’ha de deixar un espai de 15 a 30 cm a cada costat del tub, segons el tipus 
de juntes. A l’hora de projectar l’amplada de la rasa es tindrà en compte si la seva profunditat o 
el pendent de la seva solera exigeixen el muntatge dels tubs amb mitjans auxiliars especials 
(pòrtics, carretons, etc.). Es recomana que no transcorrin més de 8 dies entre l’excavació de la 
rasa i la col·locació de la canonada. 

 
Si  en el cas de terrenys argilosos o margosos de fàcil meteorització fos absolutament 
imprescindible efectuar l’obertura de les rases amb més termini, s’haurà de deixar sense 
excavar uns 20 cm sobre la rasant de la solera, per realitzar-ne l’acabat en un termini inferior a 
l’esmentat. 

 
Les rases poden obrir-se a mà o mecànicament, però, en qualsevol cas, el seu traçat ha de ser 
correcte, perfectament alineades en planta i amb la rasant uniforme, tret que el tipus de junta 
requereixi que s’obrin nínxols. Aquests nínxols del fons i de les parets no han de fer-se fins al 
moment de muntar els tubs i a mesura que es verifiqui aquesta operació, per tal d’assegurar la 
seva posició i conservació. 
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S’excavarà fins a la línia de la rasant sempre que el terreny sigui uniforme; si queden al 
descobert pedres, fonaments, roques, etc., caldrà excavar per sota de la rasant per tal 
d’efectuar un rebliment posterior. Normalment, aquesta excavació complementària tindrà de 15 
a 30 cm de gruix. Si s’han de fer voladures per a les excavacions, en especial en poblacions, 
s’adoptaran precaucions per la protecció de persones o propietats, sempre d’acord amb la 
legislació vigent i les ordenances municipals, si n’és el cas. 

 
El material procedent de l’excavació s’apilarà suficientment allunyat de la vora de les rases per 
tal d’evitar l’enfonsament d’aquestes o que el despreniment del material pugui posar en perill 
els treballadors. En el cas que les excavacions afectin paviments, els materials que puguin 
usar-se en la seva restauració seran separats del material general de l’excavació. 

 
El rebliment de les excavacions complementàries realitzades per sota de la rasant es 
regularitzarà, deixant una rasant uniforme. El rebliment s’efectuarà, preferentment, amb sorra 
despresa, grava o pedra matxucada, sempre que la mida d’aquesta no excedeixi els 2 cm. 
S’evitarà l’ús de terres inadequades. Aquests rebliments es piconaran curosament per capes i 
es regularitzarà la superfície. En el cas que el fons de la rasa s’ompli amb sorra o grava, els 
nínxols per a les juntes s’efectuaran en el rebliment. Aquests rebliments són diferents dels llits 
de suport dels tubs, i la seva única finalitat és la de deixar un rasant uniforme. 

 
Quan, per la seva naturalesa, el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces 
especials, es compactarà o consolidarà pels procediments que s’ordenin i amb temps suficient. 
En el cas que es descobreixi un terreny excepcionalment dolent, es decidirà la possibilitat de 
construir un fonament especial (suports discontinus en blocs, puntals, etc.). 
 

4.4.3 Muntatge de tubs i rebliment de rases 

El muntatge de la canonada l’ha de realitzar personal experimentat, el qual, alhora, vigilarà el 
posterior rebliment de la rasa, en especial la compactació directament als tubs. 

 

Generalment, els tubs no es recolzaran directament sobre la rasant de la rasa, sinó sobre llits. 
Per al càlcul de les reaccions de suport es tindrà en compte el tipus de llit. Tret de clàusules 
diferents en el plec de prescripcions tècniques particulars, es tindran en compte les següents 
consideracions, segons el diàmetre del tub, la qualitat i naturalesa del terreny. 

 

En canonades de diàmetre inferior a 30 cm seran suficients llits de grava, sorra o graveta o 
terra millorat amb un gruix mínim de 15 cm. 

 

En canonades amb un diàmetre comprès entre 30 i 60 cm, el projectista tindrà en compte les 
característiques del terreny, tipus de material, etc., i prendrà les precaucions necessàries, 
incloses les que es descriuen en el següent apartat. 

 

En canonades amb diàmetre superior a 60 cm es tindrà en compte: 

 

a) Terrenys normals i de roca.  En aquest tipus de terreny s’estendrà un llit de graveta 
o de pedra matxucada, amb una mida màxima de 25 mm i mínima de 5 mm tot al llarg de la 
rasa, amb un gruix d’1/6 del diàmetre exterior del tub i mínim de 20 cm. En aquest cas, la 
graveta actuarà de drenatge, al qual es donarà sortida en els punts convenients. 

 

b) Terreny dolent.  Si el terreny és dolent (fangs, rebliments, etc.), s’estendrà sobre 
tota la solera de la rasa una capa de formigó pobre, tot-ú, de 150 kg de ciment /m3 i amb 
un gruix de 15 cm. Sobre aquesta capa se situaran els tubs i el formigonat posteriorment 
amb formigó de 200 kg de ciment/m3, de forma que el gruix entre la generatriu inferior del 
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tub i la solera de formigó pobre tingui 15 cm de gruix. El formigó s’estendrà fins que la capa 
de suport correspongui a un angle de 120º sexagesimals en el centre del tub. 

 

c) Terrenys excepcionalment dolents. Aquests terrenys, com ara els lliscants, els que 
estiguin constituïts per argiles expansives amb humitat variable, els que estan en el marge 
de rius de previsible desaparició i altres anàlegs, es tractaran amb disposicions adequades 
en cada cas, essent criteri general el procurar evitar-los, inclús amb augment del 
pressupost. 

 

Abans de baixar-los a la rasa, s’examinaran els tubs i s’apartaran els que presentin 
deterioraments perjudicials. Es baixaran al fons de la rasa amb precaució, emprant els 
elements idonis segons el seu pes i longitud. 

 

Un cop situats els tubs en el fons de la rasa, s’examinaran per cerciorar-se que el seu interior 
es troba lliure de pedres, terra, eines de treball, etc., i es realitzarà el seu centrat i perfecta 
alineació. Seguidament es procedirà a falcar-los i apuntalar-los amb una mica de material de 
rebliment per impedir-ne el moviment. Cada tub s’haurà de centrar perfectament amb els 
adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al 10%, la canonada es col·locarà en 
sentit ascendent. Si a parer de l’Administració no és possible col·locar-la en sentit ascendent, 
es prendran les degudes precaucions per evitar el lliscament dels tubs. Si calgués reajustar 
algun tub, s’aixecarà el rebliment i es prepararà com per a la seva primera col·locació.  

 

Quan s’interrompi la col·locació de canonades, es taparan els extrems lliures per impedir 
l’entrada d’aigua o cossos estranys, procedint, malgrat aquesta precaució, a examinar amb 
cura l’interior de la canonada en reprendre el treball per si s’hagués pogut introduir algun cos 
estrany. 

 

Les canonades i rases es mantindran lliures d’aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos en l’excavació. Per procedir al rebliment de les rases es precisarà autorització 
expressa de l’Administració. 

 

Generalment no es col·locaran més de 100 m de canonada sense el rebliment, almenys parcial, 
per evitar la possible flotació dels tubs en cas d’inundació de la rasa i també per protegir-los 
dels cops. 

 

Un cop col·locada la canonada, el rebliment de les rases es compactarà per capes 
successives. Les primeres capes fins uns 30 cm per sobre de la generatriu superior del tub es 
faran evitant col·locar pedres o graves amb diàmetres superiors a 2 cm, i amb un grau de 
compactació no menor del 95% del proctor normal. La resta podran contenir material més 
gruixut, i es recomana, tanmateix, no emprar elements de dimensions superiors als 20 cm en el 
primer metre, i amb un grau de compactació del 100% del proctor normal. Quan els 
assentaments previsibles de les terres de rebliment no tinguin conseqüències de consideració, 
podrà admetre’s el rebliment total amb una compactació al 95% del proctor normal. Es tindrà 
especial cura en el procediment emprat per terraplenar rases i consolidar rebliments, de forma 
que no produeixin moviments en les canonades. No es reblaran les rases, normalment, en 
temps de grans gelades o amb material gelat. 

 

4.4.4 Juntes    

En l’elecció del tipus de junta, el projectista tindrà en compte les sol.licitacions externes i 
internes a les que ha d’estar sotmesa la canonada, rigidesa del llit de suport, pressió hidràulica, 
etc., així com l’agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que 
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constitueixin la junta. En qualsevol cas, les juntes seran estanques a la pressió de prova, 
resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada. Quan les juntes siguin rígides, no s’acabaran fins que no hi hagi un nombre 
suficient de tubs col·locats al davant per tal de permetre una correcta situació en alineació i 
rasant. 

 

Les juntes per a les peces especials seran anàlogues a les de la resta de la canonada, tret del 
cas de les peces, els elements contigus de les quals siguin visitables o desmuntables, supòsit 
en el que es col·locaran juntes de fàcil desmuntatge. 

 

El projectista fixarà les condicions que han de complir els elements que s’hagin de subministrar 
a l’obra per executar les juntes. Està obligat a presentar plànols i detalls de la junta que s’utilitzi 
d’acord amb les condicions del projecte, així com les característiques dels materials, elements 
que la formen i descripció del muntatge, a fi i efecte que l’Administració, en cas d’acceptar-la, 
prèvies les proves i assaigs que estimi oportuns, pugui comprovar en tot moment la 
correspondència entre el subministrament i muntatge de les juntes i la proposició acceptada. 

 

Entre les juntes a les que es refereixen els anteriors apartats, es troben les anomenades de 
brides mecàniques i de maneguet. En el cas que no s’estableixin condicions expresses sobre 
aquestes juntes, es tindran en compte les següents: 

 

a) Les juntes a base de brides s’executaran interposant entre les dues corones 
una volandera de plom de 3 mm de gruix com a mínim, perfectament centrada, que 
serà fortament comprimida amb els cargols passants; les femelles s’hauran de collar 
alternativament, a fi i efecte de produir una pressió uniforme sobre totes les parts de la 
brida; aquesta operació també es farà així en el cas que, per fuita d’aigua, fos 
necessari ajustar més les brides. Es prohibeixen les volanderes de cartró, i 
l’Administració podrà autoritzar les juntes a base de goma especial amb entramat de 
filferro o qualsevol altre tipus. 

 

b) Les juntes mecàniques estan constituïdes a base d’elements metàl·lics, 
independents del tub, goma o material similar i cargols amb collarí d’ajust o sense ell. 
En tot els casos cal que els extrems dels tubs siguin perfectament cilíndrics per 
conseguir un bon ajustatge dels anells de goma. Es tindrà especial cura en col·locar la 
junta per igual al voltant de la unió, evitant la torsió dels anells de goma. Els extrems 
dels tubs no quedaran a tope, sinó amb un petit joc per permetre lleugers moviments 
relatius. En els elements mecànics es comprovarà que no hi ha ruptura ni defectes de 
foneria; s’examinarà el bon estat dels filets de les rosques dels cargols i de les femelles 
i es comprovarà també que els diàmetres i longituds dels cargols són els que 
corresponen a la junta proposada i a la mida del tub. Els cargols i femelles es collaran 
alternativament a fi i efecte de produir una pressió uniforme sobre totes les parts del 
collarí, i es collaran inicialment a mà i al final amb la clau adequada, preferentment amb 
limitació del parell de torsió. Com orientació, el parell de torsió per a cargols de 15 mm 
de diàmetre no sobrepassarà els 7 m/kg; per a cargols de 25 mm de diàmetre serà de 
10 a 14 m/kg i per a cargols amb un diàmetre de 32 mm, el parell de torsió estarà 
comprès entre els 12 i 17 m/kg. 

 

c) Quan la unió dels tubs es faci per maneguet del mateix material i anell de goma, a 
més de la precaució general pel que fa a la torsió dels anells, s’haurà de vigilar el 
centrat perfecte de la junta. 

 

En les juntes que requereixin en obra treballs especials per a la seva execució (soldadura, 
formigonat, retacat, etc.), el projectista haurà de detallar, a més a més, el procés d’execució 
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d’aquestes operacions. Entre aquestes juntes es troben les anomenades d’endoll i fil i les 
juntes soldades, per a les quals es tindrà en compte: 

 

a) Les juntes d’endoll i fil podran efectuar-se en calent i en fred. En les juntes en calent, 
el material d’empaquetatge podrà ser de fil d’amiant, paper tractat, fil de cànem, etc. 
Les juntes d’endoll i cordó en fred s’efectuaran retacant en fred capes successives de 
fils de plom amb ànima de cànem generalment. La xapa d’acer destinada a formar 
l’endoll o fil de la junta ha de tenir la suficient rigidesa per evitar les possibles 
deformacions que puguin produir-se durant les operacions de transport, col·locació i 
de retacat. Es prohibeix l’ús de xapa de gruix inferior a 5 mm. 

 

b) Les unions soldades a tope tindran una perfecta coincidència, regularitat de forma i 
neteja dels extrems dels tubs. Caldrà limitar-se la màxima amplada de la soldadura i 
s’escollirà el tipus d’elèctrode convenient. Se sotmetran a assaigs mecànics que 
assegurin una resistència a tracció igual, almenys, a la de la resistència nominal a la 
ruptura de la xapa. 

 
 

4.4.5 Subjecció i suport en colzes, derivacions i a ltres peces 

Un cop muntats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, canvis de 
direcció, reduccions, peces de derivació i tots aquells elements que estiguin sotmesos a 
accions que puguin originar desviacions perjudicials. 

 

Segons la importància de les embranzides, aquests suports o subjeccions seran de formigó o 
metàl·lics, establerts sobre terrenys de resistència suficient i amb el desenvolupament precís 
per evitar que puguin ser moguts pels esforços que suporten. Han de ser accessibles per a la 
seva reparació. 

 

En tubs de polietilè les bagues de subjecció seran preferentment de nylon proveïdes de sivella 
de tesat.  

 

4.4.6 Obres de fàbrica 

Les obres de fàbrica necessàries per allotjament de vàlvules, ventoses i altres elements es 
constituiran amb les dimensions adequades per la fàcil manipulació d’aquelles. Es protegiran 
amb tapes adequades d’ús senzill i de resistència apropiada al seu lloc d’ubicació. 

 

En cas de necessitat hauran de tenir el desguàs adequat. 

 

4.4.7 Rentat de canonades 

Abans que es posin en servei, les canalitzacions han de ser sotmeses a un rentat i a un 
tractament de depuració bacteriològica adequat. A aquests efectes, la xarxa tindrà les claus i 
desguassos necessaris, no només per l’explotació, sinó per facilitar aquestes operacions. 

 

4.5 Proves de la canonada instal.lada  

4.5.1 Prova de pressió interior 
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Abans de començar la prova han d’estar col·locats en la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la conducció. La rasa ha d’estar parcialment plena, deixant les juntes 
descobertes. 

 

Es col·locarà una bomba en el punt més baix de la canonada que hagi d’assajar-se i estarà 
proveïda de dos manòmetres, dels quals un serà proporcionat per l’Administració o prèviament 
comprovat per ella. 

 

La pressió interior de prova en rasa de la canonada permetrà assolir en el punt més baix del 
tram en prova 1,4 vegades la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. La pressió 
es farà pujar lentament de forma que el seu increment no superi 1 kg/cm2/min. 

 

Un cop obtinguda la pressió, s’aturarà durant 30 minuts, i es considerarà satisfactòria si, durant 
aquest temps, el manòmetre no acusa un descens superior a √ p/5, essent “p” la pressió de 
prova en rasa en kg/cm2. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els 
defectes observats repassant les juntes que perdin aigua, canviant, si cal, algun tub. 

 

En el cas de canonades de formigó i amiant-ciment,  la canonada es tindrà plena d’aigua 
almenys 24 hores prèviament a la prova de pressió. 

 

En casos molt especials en els quals l’escassetat d’aigua o altres causes facin difícil 
l’ompliment de la canonada durant el muntatge, el contractista podrà proposar, raonadament, la 
utilització d’un altre sistema especial que permeti provar juntes amb idèntica seguretat. 

 

4.5.2  Proves d’estanqueitat 

Després d’haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar 
la d’estanquitat. 

 

La pressió de prova d’estanquitat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la 
canonada objecte de la prova. 

 

La durada de la prova d’estanquitat serà de dues hores, i la pèrdua d’aquest temps serà inferior 
al valor ofert per la fórmula: V = K · L · D, en la qual: 

 

 V:  pèrdua total en la prova en litres. 

 L: longitud del tram objecte de la prova, en metres. 

 D: diàmetre interior, en metres. 

 K: coeficient depenent del material (1 a 0,25). 

 

De tota manera, siguin quines siguin les pèrdues fixades, si aquestes se sobrepassen, el 
contractista, a càrrec seu, repassarà totes les juntes i els tubs defectuosos. Igualment, està 
obligat a reparar qualsevol pèrdua apreciable d’aigua, inclòs quan el total sigui inferior a 
l’admissible. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A REG 
 
5 CAPÍTOL I. OBRES HIDRÀULIQUES 

5.1 Instal·lacions  
Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè de baixa o 
mitja densitat fins a diàmetres de 90 mm i amb alta densitat i en canonada rígida per a 
diàmetres majors. Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una 
pressió de treball de 10 Atm i segons normativa per a ús alimentari. Les unions es 
realitzaran amb accessoris de polietilè i llautó fins a diàmetres de 75 mm i amb accessoris 
de llautó de fosa per termofusió a tope o electrofusió per a diàmetres majors de 75 mm. 
S’aconsella projectar les instal·lacions per a cabals entre 5 i 15 m3/h que són 
subministraments considerats normals per la S.G.A.B. 
Les conduccions hidràuliques discorreran preferentment per parterres o zones de terra, 
evitant en tot el possible les zones asfaltades o pavimentades. 
Quan no es pugui evitar el traçat longitudinal de la xarxa per paviments durs (aglomerat, 
panot, pedra, etc), es construiran pericons de registre de 40 x 40 x 60 cm en tots els punts 
del traçat en què hi hagi accessoris. 
La fondària i disposició del traçat de les xarxes damunt les lloses de forjats, es realitzarà 
segons el treball de la Figura nº 10. 
Quan les instal·lacions hidràuliques hagin de passar per la calçada es col·locaran tubulars 
amb arquetes de registre als dos costats de la calçada, ubicades aquests en les voreres de 
60 x 60 x 60 cm., essent visibles la tubular en el seu interior. (Figura nº 14). 
Serà obligatori instal·lar xarxa de reg automatitzat en totes les zones verdes que hagi de 
recepcionar l’Ajuntament 
No es podran mesclar dins d’un mateix sector de reg, els diferents sistemes de distribució 
d’aigua. 

 

5.2 Composició general d’una instal·lació de reg  
Les instal·lacions de reg dels parcs i jardins públics tenen dues parts: Una propietat de la 
companyia subministradora,formada pel comptador i la clau de pas anterior al mateix. L’altra 
formada per la xarxa de reg pròpiament dita, que és propietat de l’Ajuntament. 
La xarxa de reg gestionada per Parcs i Jardins consta de les següents parts: 
˘ Xarxa primària. 
˘ Xarxa secundària. 
˘ Distribuïdors d’aigua. 
˘ Automatització. 
 
 

5.2.1 Xarxa primària 

Tram de conducció d’aigua que va des de la connexió al By – Pass mestre ubicat al costat del 
comptador d’aigua fins els diferents mecanismes de boca de reg, electrovàlvules, 
vàlvules i altres elements que en posició de tancat mantenen la pressió. Tots els 
accessoris d’unió podran ser de llautó, fosa, termofusió a tope o electrofusió 
depenent del diàmetre de la canonada. 

La connexió s’efectuarà en el By – Pass mestre col·locant vàlvules de record pla en les dues 
instal·lacions per independitzar-les. Si l’esmentada connexió fos molt costosa es consultarà 
amb l’Àrea Tècnica de Parcs i Jardins. 
En cas de que en la instal·lació on es sol·licita la connexió no estigués dotada de By – Pass, 
caldrà efectuar-la. Aquesta anirà a càrrec de l’entitat que demana la connexió. (Figura nº 4). 
Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, a la xarxa primària 
el diàmetre de la canonada serà de ½” superior al diàmetre de la canonada d’entrada al 
comptador. Quan la xarxa superi els 100 metres de longitud, el diàmetre de la canonada 
s’augmentarà a 1” superior al diàmetre de la canonada d’entrada al comptador. Per raons 
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constructives, quan es determini el ∅ de la canonada, aquest es mantindrà constant en tota la 
seva longitud. 
 

5.2.2 Xarxa secundària 

Tram de canonades entre les electrovàlvules i els elements de distribució d’aigua, ja siguin 
difusors, aspersors, ramals de degoteig o exudants, i barbotejadors. És aquella que no manté la 
pressió d’aigua per tenir una via de sortida. Tots els accessoris d’unió podran ser de polietilè i 
específics de cada element. 
El diàmetre de la canonada serà determinat pels litres hora que siguin necessaris segons el 
projecte i mantenint el mateix diàmetre en tota la seva longitud. 
El diàmetre del tub (D) i els litres hora (L) es poden apreciar en la taula següent: 
 
L: 1 a 1.000 1.000 a 2.000 2.000 a 3.500 3.500 a 4.500 4.500 a 7.500 7.500 a 11.000 11.000 a 15.500 
D: 20 25 32 40 50 63 75 
 
 

5.2.3 Distribuïdors d’aigua 

Elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua d’acord amb una pluviometria  
prefixada: Boques de reg, aspersors, difusors, ramals de degoteig o exudants i barbotejadors. 
 

5.2.3.1 Boques de reg 
Les boques de reg seran les homologades per Parcs i Jardins. 
L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cadascun d’ells amb una 
canonada no inferior a 40 mil·límetres de ∅ en una longitud màxima de 10 metres. La seva 
xarxa primària serà independent de la xarxa primària dels regs per aspersió, difusió, degoteig, 
exudant o barboteig. 
Les boques de reg estaran separades entre elles no més de 50 metres de distància, 
l’esmentada distancia no serà computable en creuament de calçada per on circulin vehicles. 
Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries boques de reg, aquesta serà 
d’igual diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà amb un vàlvula d’esfera fixa de juntes 
de record pla, d’igual diàmetre que la canonada ubicada dins de l’arqueta d’obra amb tapa de 
fundició homologa per Parcs i Jardins. 
Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més a prop possible 
d’aquestes. 
 

5.2.3.2 Reg per aspersió 
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors. S’utilitzaran aspersors de 
turbina amb vàlvula anti-drenatge tipus i compatibles, segons homologació de Parcs i Jardins. La 
seva connexió s’efectuarà amb accessoris de polietilè amb juntes de teflón a les rosques. La 
utilització d’altres tipus d’aspersors serà consultada amb els Serveis Tècnics de Parcs i Jardins. 
La distància entre aquestes serà la necessària per efectuar una cobertura del 100%, sent la 
canonada d’alimentació dels esmentats aspersors igual al ∅ de la rosca d’entrada en una 
longitud màxima de 10 metres. 
Si es supera aquesta longitud s’augmentarà el ∅ de la canonada a la mida superior següent. 
Els aspersors es fixaran al terra, amb morter tipus M 40/, i fins a dos terceres parts d’alçada 
permetent el desmuntatge del mecanisme interior. 
Nota: Parterres amb una inclinació superior al 15% i de costat superior a 7 metres, el reg 
s’efectuarà per aspersió. 
 

5.2.3.3 Reg per difusió 
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors. S’utilitzaran difusors 
emergents amb vàlvula anti-drenantge tipus i compatibles amb pas de rosca de toberes i 
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carcassa, segons homologació de Parcs i Jardins. L’alçada mínima de la canya emergent serà 
de 10 cm. 
La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris de polietilè amb juntes de 
teflón a les rosques. 
La distància entre aquests serà la necessària per efectuar una cobertura del 100%, sent la 
canonada d’alimentació del difusor igual al ∅ de la rosca d’entrada en una longitud màxima de 
10 metres. Si aquesta longitud és superada s’augmentarà el ∅ de la canonada a la mida 
superior següent. 
Els difusors seran fitxats al terra, amb morter tipus M 40/a, i fins a dos terceres parts d’alçada 
s’utilitzaran boquilles d’angle baix 5º ó 15º. 
 

5.2.3.4 Reg per degoteix, exudació, micro aspersió o difusió: 
Aquest tipus de reg serà sempre automatitzat amb programadors. S’utilitzaran en aquells casos 
específics que ho requereixin, i s’utilitzaran productes homologats d’us alimentari de la gamma 
professional. Caldrà sotmetre el sistema amb els seus accessoris a l’aprovació dels Serveis 
Tècnics de Parcs i Jardins. 
La seva connexió a la xarxa secundàries es farà amb els accessoris específics per a cada 
producte proveïda amb filtre de molla desmuntable per facilitar la seva neteja, vàlvula reductora 
de pressió, ventosa, vàlvula drenant, etc, i altres accessoris corresponents segons el producte. 
La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg (100%) adient al tipus 
de planta que es pretengui regar. 
Els goteros seran auto netejables i auto compensats que assegurin un cabal uniforme al llarg 
de la línia inclòs estant soterrats. 
Els inhundadors, estaran proveïts d’un sistema de regulació de cabal i filtre per evitar el seu 
taponat. 
Els micro aspersors o difusors estaran dotats d’una sistema de regulació de cabal. 
Les connexions amb les xarxes secundàries seran accesibles, quedant en zones de terra i es 
col·locarà clau de pas tipus barrilete o tap per a fer les proves de càrrega de la xarxa 
secundària que els alimenta. 
 

5.3 Automatització de la xarxa de reg  

5.3.1  By – Pass d’electrovàlvula sectorial. 

En les instal·ladors de reg per aspersió, difusió, degoteig, micro irrigació, seran dotades de By-
Pass sectorial. 
Es tracta d’un sistema d’obertura manual i automàtica dels sectors de reg; està composat per 3 
vàlvules d’esfera amb record pla, mascle tipus i compatible, 1 unitat d’electrovàlvula amb 
regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti pressió de treball de 10 
Kg/cm2, tipus i compatibles, 2 unitats de colzes amb rosca M – H de llautó homologats, 2 
unitats de tes amb rosca H de llautó homologades, 2 unitats d’enllaç mixtes mascle de llautó. 
El diàmetre de l’esmentat bay-pass, serà igual o superior al diàmetre de la canonada i es 
determinarà en el projecte depenent del cabal d’aigua necessari per a cada sector. Quan el 
Bay-pass resti ubicat a les arquetes, tots els accessoris quedaran alliberats de morter per 
facilitar el desmuntatge de la totalitat dels accessoris. 
Les arquetes esmentades estaran ubicades a 30 centímetres aproximadament de la vorera que 
separa els camins o les calçades dels parterres on estiguin les zones verdes, també es poden 
ubicar dins o fora dels parterres, sent obligatori en el cas de ubicar-les fora, la col·locació de 
pasamurs que connectin l’arqueta amb el parterre. Les arquetes utilitzades preferentment seran 
de dos mides: 42x42x60 cm amb tapa de fundició dúctil de 40x40 cm. i de 58x58x60 cm amb 
tapa de fundició dúctil de 60x60 cm. 
Tots el sistemes de muntatge del By-pass d’electrovàlvula caldrà sotmetre’ls a la consideració 
dels Serveis Tècnics de Parcs i Jardins. 
 

5.3.2 Programadors elèctrics o electrònics 

Totes les instal·lacions de reg s’automatitzaran amb programadors electrònics, seran de tipus 
professional homologat per Parcs i Jardins amb: 
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• Temps de reg de 1 a 999 minuts per estació. 
• Doble programa A/B 
• Programa de 7 dies o de setmanes 
• 3 regs diaris mínim 
• Arranc de bomba o vàlvula mestra 
• Memòria permanent (Piles) 
• Transformador 24 c. Intern i extern 
• Caixa de protecció estanca amb tancament de clau 
 
La instal·lació elèctrica que alimenta al programador estarà protegida per ICPM de 5 A. 
La ubicació del programador serà dins d’armaris encastats amb porta metàl·lica, caixa metàl·lica 
tipus enllumenat públic o caixa de doble aïllament adossada a paraments, els armaris estaran 
proveïts de pany. Es connectarà electrònicament a una escomesa de titularitat pública, segons el 
reglament electrònic de baixa tensió i prèvia autorització del Servei Tècnic de Parcs i Jardins. 
Si no es disposés d’una escomesa elèctrica, s’efectuaria la contractació d’una específica per al 
programador de reg, per part de l’instal·lador complint les normatives vigents de la companyia 
elèctrica i d’acord amb els Serveis Tècnics de Parcs i Jardins. 
 

5.3.3 Programadors Autònoms 

Aquests programadors només es faran servir en instal·lacions de reg amb un màxim de tres 
estacions o sectors de reg i prèvia consulta amb els Serveis Tècnics de Parcs i Jardins. Els 
programadors autònoms seran de tipus professional, homologats per Parcs i Jardins amb 
selenoide a impulsos i alimentats per piles o bateries amb una autonomia mínima d’un any. 
El segellat dels seus components, incloent les piles o bateries permetent el funcionament inclòs 
submergits en l’aigua, el segellat te que permetre la substitució de les piles. 
Les funcions de reg seran programades en temps d’un segon a 24 hores i la seva freqüència 
de ½ a 7 dies amb possibilitat d’efectuar tres regs en l’interval programat, les esmentades 
programacions seran realitzades mitjançant el comandament de programació via ràdio que serà 
subministrat per l’instal·lador. 
Els programadors seran actius i compatibles en funció dels models. 
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6 TREBALLS ELÈCTRICS 

6.1 Instal·lacions elèctriques fins a 24 V:  
Les instal·lacions elèctriques es realitzaran baix tub corrugat de doble capa, els conductors tindran 
un aïllament de tensió nominal de 1000 V, amb una secció mínima de 1’5 m/m ∅. Si es superen 
els 100 metres de longitud la secció del cable s’augmentarà a 2’5 m/m ∅. 
El número dels conductes (N) i el diàmetre del tub (D) es pot apreciar en la següent taula: 
 

N: 2 a 5 6 a 8 9 a 13 
D: 21 28 40 

 
Si es supera la quantitat dels conductors s’aplicarà el criteri reflexat en la taula. 
Les instal·lacions reflexades seran registrades a través d’una arqueta cada 50 metres de 
longitud, i es podran utilitzar les mateixes arquetes on resta ubicat el By-Pass, i les claus de 
pas. 
 

6.2 Connexions elèctriques  
Les connexions elèctriques amb els cables de l’electrovàlvula s’efectuaran amb cinta 

vulcanitzada, torpedos de silicona o similar evitant que la corrent elèctrica no es 
derivi a terra. 
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7 CANALITZACIONS 

7.1 Rases 
Un cop oberta la rasa, la qual tindrà unes dimensions mínimes de 20 centímetres d’ample i 50 

centímetres de fondària fins la generatriu superior del tub, es regularitzarà el fons 
amb una base de sorra (sauló), per a seient de la canonada de 15 centímetres, a 
continuació es procedirà a la col·locació de la canonada i es recobrirà amb una 
capa de 15 centímetres sorra (sauló), per evitar que qualsevol element (pedres, 
etc…) toqui la canonada, seguidament es procedirà al replè de les rases. 

Quan en una mateixa rasa s’ubiquin canonades o conduccions elèctriques, aquestes estaran 
separades entre elles en uns 5 centímetres, per facilitar reparacions posteriors. 
 

7.1.1 Rases dins de parterres i paviments de sauló:  

Les rases dins de parterres es reblaran sense compactar i deixant la terra amb un bombeig 
superior de 10 cm. Si la terra de la rasa dels parterres té una granulometria fina, 
es podrà evitar la protecció de la canonada amb sauló. 

En zones verdes, consolidades serà obligat obrir les rases amb rasadores d’espasa de fins a 
20 cm d’amplada o manualment. 
Les rases fetes sobre paviment de sauló es reblaran amb sauló en tongades de 20 cm 
piconades al 95% PM. 
Quan en una mateixa rasa s’ubiquin varies canonades o conduccions elèctriques, aquestes 
estaran separades entre elles en uns 5 centímetres, per facilitar reparacions posteriors. 
 

7.1.2 Rases en Passos de Calçades, voreres i pavime nts especials: 

S’efectuaran segons el què disposen les ordenances d’obres i instal·lacions de Serveis en 
domini públic municipal del Ajuntament d’Igualada. 

 

7.2 Arquetes  

7.2.1 Arquetes per a la ubicació de vàlvules i By-p ass d’electrovàlvules sectorials 

Les dimensions de les arquetes seran de 42 cm x 42 cm x 60 cm i 58 cm x 58 cm, per 60 cm de 
llum, estaran formades per una solera de maó recolzada en un botzinejat de 
grava de 30 centímetres per drenatge, sobre el que es recolzarà un muret de 15 
centímetres de gruix construït per totxana deixant-la penjada per recolzament de 
marc i tapa de fundició dúctil, amb l’anagrama de reg de Parcs i Jardins. 

L’interior de l’arqueta anirà enfosquit amb morter 1 i 3. Es disposaran passamurs amb 
canonada de PVC lleuger amb un diàmetre doble al de la canonada a instal·lar, de 15 
centímetres de llargada i amb folgança de 10 mm. Que es farcirà amb màstic plàstic. 
 

7.2.2 Arqueta per la ubicació de vàlvula de retenci ó i By-pass mestre: 

Les dimensions de l’arqueta per la ubicació de la vàlvula de retenció de clapeta i el By-pass 
mestre serà de 80 cm x 60 cm, sent la seva ubicació annexa a l’arqueta del 
comptador i acomplint les especificacions del punt 3.2. i l’esquema representant 
en l’arqueta de comptador. 

 

7.2.3 Arqueta comptador d’aigua: 

Les dimensions de les arquetes dels comptadors vindran determinades per el cabal determinat 
en el projecte, i complint les normatives vigents de SOREA. 

La tapa serà de planxa estriada, galvanitzada i de 5 mm de gruix com a mínim, aquesta es 
fixarà als laterals del marc mitjançant perns amb tiradors encastats, quedant allisada amb 
paviment. 
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Les esmentades tapes tindran la mateixa amplada que l’arqueta i la seva longitud no serà 
superior a 60 centímetres. Es col·locarà, per sota d’aquestes i en les unions, un reforç d’UPN 
de 60 x 30 mil·límetres, que pugui ser extraïble, per tal que l’arqueta no tingui cap obstacle a 
l’hora de fer reparacions. També cal fer un repartiment proporcional de les tapes que formin 
l’arqueta. 
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8 ASSAIG DE LES INSTAL·LACIONS  

8.1 Assaig de pressió interior de canonades de reg:  
Es realitzarà a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per 
la Direcció Facultativa, recomanant-se que aquests trams tinguin una llargada aproximada als 
dos-cents (200) metres. Abans de començar la prova s’han de col·locar tots els accessoris de 
la canonada en la seva posició definitiva, i la rasa ha d’estar parcialment farcida deixant les 
juntes descobertes. 
S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, mantenint-se plena la 
canonada, com a mínim quaranta  vuit (48) hores. 
El reomplert de la canonada es realitzarà per la part baixa de la mateixa, deixant oberts tots els 
elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament 
de baix a dalt. En el punt més alt s’hi col·locarà una reixeta de purga per expulsió de l’aire i per 
comprovar tot l’interior del tram a assajar. El tram es tancarà convenientment amb peces 
especials per evitar desplaçaments de la canonada o fuites d’aigua i que hauran de ser 
fàcilment desmuntables, per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que 
les vàlvules de pas interm¡tges es trobin ben obertes. 
La pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment de la mateixa no superi un (1) quilo 
per cm2 i minut. 
Un cop obtinguda la pressió, es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà 
satisfactòria quan durant aquest temps (30 minuts), el manòmetre no acusi descens superior a 
l’arrel quadrada de P cinquens (√P/5), essent P la pressió de prova en rasa en quilos per 
centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior es corregiran els defectes 
observats, repassant les juntes que perden aigua, canviant, si fos necessari, algun tub, de 
forma que finalment s’aconsegueix que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud 
indicada. 
 

8.2 Assaig d’estancament de canonades de reg  
Desprès d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior s’haurà de realitzar la 

d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que 
hi hagi en el tram de la canonada objecte de la prova. 

La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que s’ha de subministrar al tram de 
canonada en prova mitjançant un bombin tarat, de manera que es mantingui la pressió de 
prova d’estancament després d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat l’aire. La 
duració de la prova d’estancament serà de dues (2) hores i la pèrdua en aquest temps serà 
inferior al valor donat la fórmula V=K.L.D. 
 
V = Pèrdua total en prova, en litres. 
L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
D = Diàmetre interior, en metres. 
K = Coeficient en funció del material. 
 
El contractista assumint-ne els costos, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos qualsevol 
que siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua 
apreciable, encara que el total sigui inferior a l’admissible. 
A més de les dues proves preceptives descrites a realitzar, es tindran en compte totes les 
indicacions que emanin de la Direcció Facultativa, per al millor control qualitatiu de les obres. 
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9 SUPERVISIONS I RECEPCIONS D’OBRES 

A l’hora de realitzar un projecte d’obra, de jardineria, i reg, que posteriorment s’hagi de 
recepcionar per part de Parcs i Jardins d’Igualada, caldrà lliurar una còpia del 
Projecte a l Servei de Parcs. 

També caldrà donar avis de l’inici de les obres per tal d’assistir a les visites d’obra i fer el 
corresponent seguiment d’aquesta. 
Quan es procedeixi a la recepció de l’obra, es procedirà a realitzar les proves adients en 
presència del personal de la constructora instal·ladora i Parcs i Jardins. 
Les proves consistiran en : 

˘ Supervisió del bon estat dels circuits de les instal·lacions i acompliment de la normativa. 

˘ Proves en càrrega del circuit hidràulic, comprovant que no existeixin pèrdues. 

˘ Proves de funcionament dels sistemes elèctrics i programadors. 

˘ Proves de cobertura del sistema de reg. 

Si les proves realitzades són satisfactòries, es lliurarà  al personal de Parcs i Jardins plànols 
de finalització d’obres , on es farà contar el diàmetre de canonada, les marques i models dels 
elements instal·lats, les mides de les arquetes, el diàmetre de By-pass i  el cabal dels 
comptadors d’aigua; a més, caldrà fer constar les modificacions realitzades en el transcurs de 
l’obra amb el Projecte inicial, instruccions, garanties i comandaments dels elements que 
corresponen a les instal·lacions. 
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10 CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS EN COMPANYIES 

Per tal de realitzar les contractacions de subministraments amb les diferents companyies, 
caldrà sol·licitar-lo per escrit a Parcs i Jardins de Igualada, facilitant plànol d’ubicació dels 
subministraments, cabal en m3/h o potències a contractar, nom de l’empresa que efectuarà el 
pagament, i nom, cognoms i telèfon de la persona responsable de l’obra. 

Abans d’efectuar els tràmits de contractació de subministraments a les Companyies, es 
sol·licitarà a Parcs i Jardins, la possible connexió als ramals existents a l’àrea d’estudi. 
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11 CAPÍTOL I CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Art. I.1. DOCUMENTACIÓ 
 
Com a tràmit previ a la recepció provisional de les instal·lacions, el contractista facilitarà una 
documentació completa de la mateixa, incloent-hi: 
 
 - Informació completa de tots els elements de programació del funcionament de les 

interseccions en els reguladors locals. 
 
 - Documentació tècnica funcional i de manteniment dels reguladors locals utilitzats. 
 
 - Plànols definitius de situació del cable i de les instal·lacions. 
 
 
Art. I.2. RECEPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 
Abans de procedir a la recepció provisional de les instal·lacions, el contractista haurà d'efectuar 
davant la direcció facultativa, les proves de funcionament de la instal·lació que aquesta direcció 
especifiqui. 
 
Superades aquestes proves es procedirà a la recepció provisional de les instal·lacions, efectuant-
se la recepció definitiva transcorreguts 12 mesos des de la recepció provisional, en el cas que les 
instal·lacions hagin funcionat satisfactòriament durant el període de garantia. 
 
 
Art. I.3. MANTENIMENT DE SERVITUDS I SERVEIS 
 
Per al manteniment de servitud i serveis essencials preestablerts, el constructor disposarà de les 
instal·lacions que siguin necessàries a judici de la Direcció Facultativa de les obres. 
 
 
Art. I.4. SENYALITZACIÓ 
 
Els senyals reglamentaris de circulació tant diürns com nocturns amb rigorosa subjecció a la 
Reglamentació vigent i els cartells amb la titulació de les obres i la indicació explícita de les 
empreses concessionàries i constructores que les executin seran col·locats pel constructor a la 
seva costa, en nombre, models i situació que disposi la direcció Facultativa de les obres. 
 
Sense perjudici del compliment per part del constructor de tota la reglamentació de seguretat 
vigent, aquest es troba obligat també a que tota classe d'elements que s’instal·lin per al 
compliment de la mateixa, així com la senyalització i altres mitjans materials, retolacions, etc. 
annexes a les obres, tinguin una presentació acurada i adient. 
 
 
Art. I.5. MESURES DE PROTECCIÓ I NETEJA 
 
El constructor haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra qualsevol deteriorament i 
dany durant el període de construcció i emmagatzematge i protegir contra incendis tots els 
materials inflamables d'acord amb la normativa vigent. 
 
Haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais afectats per la canalització, no 
podent-se tenir a la calçada o voreres cap material procedent de desmuntatge o excavació, 
havent de ser aquests introduïts dins dels corresponents contenidors degudament situats a peu 
d'obra i sent aquests evacuats diàriament, ja que aquests no podran estar plens a la via pública. 
 
 
Art. I.6. DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONSTRUCTOR 
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Seran a càrrec del constructor les despeses de construcció, desmuntatge i retirada de les 
construccions auxiliars, les de protecció de materials i la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany o incendi, les de neteja de tots els espais i evacuació de deixalles i brosses; les de senyals 
de trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat i facilitar el trànsit, les derivades 
en deixar per a vianants i carruatges mestres l'execució de les obres; de la neteja dels llocs 
ocupats per les mateixes: les de retirada, a fi de l'obra, d'instal·lacions, eines, materials, etc. i 
neteja en general de l'obra. 
 
Seran a càrrec del constructor les despeses produïdes per la retirada de les obres dels materials 
tornats, les de jornals i materials per les medicions periòdiques per a la redacció de certificacions i 
les ocasionades per la medició final, la correcció de les deficiències observades i les produïdes 
per la medició final, la correcció de les deficiències observades en les proves, assaig, etc., i les 
despeses derivades dels seients o avaries, accidents o danys que es produeixen en aquestes 
proves i procedents de la construcció dolenta o manca de precaució i la reparació i conservació 
de les obres durant el termini de garantia. 
 
En els casos de resolució del contracte, sigui per qualsevol motiu, seran a càrrec del constructor 
les despeses de jornals i materials ocasionats per la liquidació de les obres i les de les actes 
notarials que sigui necessari aixecar, així com les de retirada dels mitjans auxiliars que no utilitzi 
l'Administració o que li torni després de fer-los servir. 
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CAPÍTOL II CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS MATERIAL S 
 
 
Art. II.1.    CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS DELS REGULADORS LOCALS 
 
1.- Característiques generals 
 
El regulador local serà l'equip encarregat del control de semàfors de la cruïlla i haurà de 
subministrar-se instal·lat dins d'un armari de les característiques indicades en aquest Plec, amb 
els elements necessaris per connectar a l'escomesa de corrent, i les sortides de potència als 
semàfors i elements d'entrada d'informació i comunicació que s'indiquin al projecte dintre d'una 
concepció modular. 
 
La lògica interna de l'equip regulador estarà basada en un microprocessador, amb les dades 
emmagatzemades en memòries de semiconductors. El regulador haurà de funcionar a la 
perfecció dintre d'un interval de temperatura ambient exterior entre -10  i 50oC. La temperatura 
dintre de l'armari no superarà els 75oC quan la temperatura exterior sigui de 50oC, i una humitat 
relativa del 90 %. 
 
El regulador haurà de funcionar també perfectament quan la tensió d'alimentació es trobi dintre 
dels límits del 10 % per sobre i del 15% per sota de la tensió normal, i quan la freqüència 
d'alimentació sofreixi una variació del 0,5 %. 
 
El regulador suportarà sense fallida una punta transitòria d'energia que li arribi per l'escomesa de 
corrent. Aquesta punta transitòria màxima serà de 1000 volts positius i negatius, aplicats tres 
vegades en ambdues polaritats, una vegada cada dos segons, des d'una capacitat d'oli de 15 
microfaradis. 
 
Els elements de comunicació i sortides de potencia als semàfors del regulador estaran protegits 
contra puntes de tensió complint les normes ANSI C 37.90 a 1974. 
 
2.- Sortida de potència als semàfors 
 
Les sortides de potència als semàfors es realitzaran amb interruptor en estat sòlid (triacs). 
L'obertura i tanca dels circuits de potencia a les bombetes s'efectuarà de forma ràpida, sense 
intervals morts inadequats, sense que es produeixin vacil·lacions o oscil·lacions en les línies, i 
sense indicacions conflictives en les bombetes. 
 
Cada interruptor tindrà la capacitat adequada per a interrompre el circuit d'alimentació a una 
làmpada incandescent, amb càrrega de 3A a 220V (50 Hz) un total d'un milió de vegades sense 
l'excessiu deteriorament dels contactes o d'altres elements de l'interruptor, treballant a una 
freqüència de 120 vegades en una hora, amb un 50 % del temps encès i un 50 % dels tems 
apagat. 
 
L'equip disposarà de capacitat de sortida d'intermitències amb dues freqüències, per utilitzar 
l'ambre intermitent de vehicles (freqüència-lenta) i en el verd intermitent de vianants (freqüència 
ràpida). La freqüència lenta serà no inferior a 50 ni superior a 60 vegades per minut, i la 
freqüència ràpida serà no inferior a 100 ni superior a 120 vegades per minut. 
 
El regulador disposarà d'un sistema per deixar apagades totes les làmpades i per deixar totes 
apagades exceptuant les làmpades ambre de vehicles que funcionaran en intermitent. 
 
Es defineix com a grup el conjunt de semàfors que controlen un moviment independent de 
vehicles o vianants i en què coincideix sempre el mateix estat de color. 
 
La sortida de potencia a cada grup de semàfors s'efectuarà amb interruptors d'estat sòlid 
independents, organitzats per controlar un grup, situats i connexionats de forma fàcilment 
identificable quant a la seva agrupació i nombre de grup al qual pertanyen. A més, el nombre de 
grup ha de quedar indicat en el connector corresponent. Els reguladors estaran dissenyats per 
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suportar, depenent de la intersecció, una capacitat total de 6 o 8 grups semafòrics, tant a nivell 
d'equip central, com a armari de connexió. Els grups de sortida estaran organitzats modularment, 
contenint cada mòdul un màxim de 2 grups de sortida. 
 
3.- Sistema d'incompatibilitats 
 
A nivell software, el regulador disposarà d'una definició de moviments incompatibles, i 
comprovarà que les sortides als semàfors no vulnerin aquesta taula. Per altra banda, s'ha de 
comprovar que les sortides als semàfors coincideixin a tota hora amb l'estructura de fases en 
funcionament, que estarà també definida a les memòries del regulador. 
 
El microcomputador efectuarà una monitorització de l'estat de les sortides mitjançant lectura de 
tensió a nivell de la sortida dels triacs. 
 
Quan es detecti qualsevol vulneració de les incompatibilitats o de l'estructura de fases, el 
regulador ha de posar la cruïlla en intermitent. 
 
4.- Definició d'estructura 
 
El regulador ha de permetre la definició de tots els possibles intervals o fases de la cruïlla, 
juntament amb l'estat de funcionament de les làmpades dels semàfors a cadascuna de les fases. 
Cadascuna d'elles ha de poder definir-se com a fase principal o fase transitòria, corresponent les 
primeres als intervals o fases que representin un estat estable d'adjudicació de temps d'ús de la 
intersecció a uns moviments de trànsit i les fases transitòries són els estats intermedis necessaris 
com a transició entre les fases principals. 
 
El regulador ha de permetre la definició d'un mínim de sis estructures fixes de fases, formades 
cadascuna per una seqüència predefinida de fases que s'utilitzaran en el funcionament a temps 
fixos del regulador. 
 
Per a la seva utilització en el funcionament actuat per al trànsit ha de ser possible la definició de 
les seqüències de fases transitòries necessàries per a cada transició que es previngui realitzar 
entre fases principals. 
 
Quan el regulador funciona actuat pel trànsit, ha d'utilitzar una seqüència de fases principals 
dinàmica, predefinida únicament com a un encadenament de fases principals seguint seqüències 
sèrie i paral·lel i unes condicions lògiques de seguiment de la seqüència adient en funció de les 
dades dels detectors, prenent decisions durant el desenvolupament del cicle de funcionament de 
la cruïlla, a cada nus del graf que defineix les seqüències possibles. 
 
Totes les dades de definició de l'estructura de funcionament dels senyals han de quedar 
emmagatzemades en memòria (s) d'estat sòlid no volàtils. 
 
5.- Estratègia de control 
 
El regulador podrà funcionar en qualsevol dels modes de funcionament que s'especifiquen en 
l'apartat 7 i se sumaritzen en: 
 
 - Local 
 - Coordinat 
 - Centralitzat per control de fases 
 - Manual 
 - Intermitent 
 
A més, i a cadascun dels modes de funcionament indicats, (exceptuant manual i intermitent) 
haurà de poder funcionar accionat pel trànsit, atenent a les entrades de detectors de vehicles i de 
polsadors de vianants. 
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Quan el regulador funcioni accionat pel trànsit ha de ser capaç de funcionar amb una seqüència 
de fases generada dinàmicament a partir de les dades que s'especifiquen en l'apartat anterior 
relatives a una organització de fases en forma de camins sèrie-paral·lel i de decisions lògiques en 
funció de dades de detectors que també s'especificaran com a dades organitzades. 
 
Quan el regulador funciona en mode coordinat, ha de ser capaç de rebre un senyal de 
sincronisme, ajustar els seus temps de funcionament per mantenir el cicle fixat per l'interval entre 
senyals i un desfasament amb relació a aquest senyal. També serà capaç de rebre la informació 
de selecció de pla de regulació d'un altre regulador mestre. 
 
Quan el regulador funcioni de forma local, s'ha de preveure un sistema de coordinació sense fils, 
sobre la base de l'hora del dia generada amb un rellotge de precisió. En aquest sistema de 
coordinació els instants de canvi de fase quedaran definits en funció de l'hora del rellotge, existent 
coordinació entre les interseccions si totes estant funcionat a la mateixa hora. 
 
L'ajust de la coordinació al senyal de sincronisme o l'ajust necessari per canviar el pla de 
regulació, s'ha de efectuar en el menor temps possible acomplint les següents condicions: 
 
 - El temps de verd de qualsevol fase ha de ser superior al temps mínim de verd que tingui 
programat. 
 
 - Cap de les fases deixarà d'aparèixer durant un temps superior al cicle del nou pla 
menys el temps mínim de la fase. 
 
El regulador disposarà d'un rellotge setmanal i una taula horària de selecció de plans de 
regulació. 
 
6.- Temps de funcionament 
 
La durada de qualsevol dels intervals de temps programats en el regulador no pot tenir una 
errada superior a 1.000 milisegons, mentre es mantinguin les condicions límits de tensió i 
d'alimentació i temperatura ambient que s'especifiquen en aquest Plec de Condicions. 
 
El regulador disposarà de mitjans per definir tots els intervals de temps necessaris per al seu 
funcionament segons aquestes especificacions. 
 
Aquests temps han de programar-se en memòries d'estat sòlid que mantinguin la informació 
encara que el regulador es quedi sense corrent, sense necessitat de fer servir bateries. 
 
El regulador ha de permetre la definició d'un mínim de sis plans complets de temps de 
funcionament. 
 
7.- Modes de funcionament 
 
Els modes de funcionament defineixen diferents característiques de funcionament del regulador 
local, relatives principalment al seu nivell de relació amb entrada d'informació exterior. A 
continuació s'exposen els modes de funcionament mínims que s'exigeixen al regulador local. 
 
El regulador ha de permetre la selecció del mode de funcionament en forma telecomandada des 
d'una central de regulació o equip similar, exceptuant el mode de funcionament MANUAL que 
només es podrà seleccionar en el propi regulador. 
 
El regulador ha de disposar d'una lògica interna de detecció d'avaries que l'impossibilitin per 
mantenir qualsevol dels modes de funcionament i prendre en aquests casos decisions 
automàtiques de pas a un altre mode de funcionament segons unes especificacions de prioritats 
en els modes de funcionament predefinits. 
 
Els modes de funcionament son els següents: 
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 - Local. El regulador local funcionarà segons tota la seva definició interna de dades, 
sense rebre cap senyal d'altres reguladors o equips centrals que afecti la seva estructura de fases 
o temps de funcionament. Disposarà d'una taula horària de selecció de plans, sobre la base del 
seu rellotge intern. 
 
 - Coordinat. El regulador funcionarà en funció de la seva definició interna de dades, de 
forma igual al funcionament local. De tota manera, estarà preparat per rebre un senyal de 
sincronisme d'altre regulador i adaptarà els seus temps de funcionament per aconseguir mantenir 
un desfasament fix programat en les seves dades amb relació a dita senyal i el temps de cicle fix, 
igual a l'interval entre senyals de sincronisme. Podran rebre també la informació de selecció de 
pla de regulació d'un altre regulador mestre. 
 
 - Centralitzat. El regulador local es comportarà com un equip de regulació per fases, amb 
estructura fixa preprogramada. Les variables de regulació, cicle, repartiment de temps, 
desfasament i selecció d'estructura, podran ser controlades des de la central de regulació, en 
funció de l'enviament al regulador local de les ordres de finalització de les fases principals. El 
regulador local assignarà temps a les fases secundàries. 
 
 - Manual. El funcionament del regulador estarà controlat per accionament manual en el 
propi regulador, mitjançant ordres de finalització de cada fase principal, generant el regulador les 
fases secundaries. 
 
 - Intermitent. Funcionament dels semàfors de vehicles en llum d'ambre intermitent, 
quedant apagats els semàfors de vianants. 
 
A cadascun d'aquests modes de funcionament el regulador ha de poder funcionar a més accionat 
pel trànsit, segons les especificacions de l'apartat 5. 
 
8.- Retorn d'informació 
 
El regulador local ha de ser capaç de transmetre a la central de regulació o al centre de control la 
següent informació referent al seu funcionament i avaries o incidències anormals: 
 
a) Estat de funcionament dels semàfors 
 
El regulador enviarà informació sobre l'estat de les bombetes dels semàfors, incloent-hi els 
següents elements: 
 
 - Informació sobre l'estat general dels semàfors de la cruïlla: 
   - Color normals 
   - En ambre intermitent 
   - Apagats 
 
 - Informació sobre l'estat dels semàfors connectats a un grup de sortida. 
 
 - Fallida en la sortida d'algun color (especificant grup i color) per no coincidir el seu estat 
de sortida amb l'estructura de fases, (curtcircuit, fallida en la tensió de sortida, etc.). 
 
 - Informació sobre vulneració d'incompatibilitats: 
 
 - S'ha produït una incompatibilitat en la sortida d'algun grup. 
 
b) Modes de funcionament del regulador local 
 
El regulador tindrà mitjans per informar del mode de funcionament en el qual treballi. 
 
c) Causes de funcionament anormal 
 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE PART DE LA C-32B I EL POLÍGON 

   DEL MAS BLAU II EN L’ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA                                               PLEC DE CONDICIONS 109 
 

 
El regulador enviarà informació sobre les causes d'avaries o incidències anormals, incloent-hi els 
següents elements com a mínim: 
 - fallida en sortida de color 
 - incompatibilitat 
 - fallida de transmissió 
 - hora no actualitzada 
 - reset automàtic (possible tall de corrent) 
 
9.- Centralització (control a distància) 
 
El regulador estarà preparat per al seu control des d'una central de regulació o centre de control. 
La comunicació s'efectuarà per transmissió sèrie, de quatre fils, en doble sentit. 
 
 
10.- Capacitat i modularitat 
 
El regulador estarà previst per contenir o incorporar tots els elements de software i hardware 
indicats en els apartats anteriors, disposant de capacitat per definir sis plans de regulació 
complets. 
 
El regulador estarà dissenyat de forma modular, havent de subministrar el contractista l'equip 
bàsic i els modes precisos per a cada intersecció, sent l'equip ampliable fins la capacitat total 
exposada en aquest Plec. 
 
El regulador podrà subministrar-se amb dos tipus d'equips bàsic, amb capacitat respectivament 
per a 24 grups de sortides i per a 32 grups de sortides als semàfors. 
 
La modularitat dels reguladors afectarà als elements següents: 
 
 - Sortides de potencia 
 - Mòduls de comunicació 
 - Detectors 
 
a) Estratègia 
 
L'equip bàsic serà capaç d'una estratègia de funcionament en mode local i coordinat. A aquesta 
estratègia bàsica se li podran agregar les següents ampliacions en l'estratègia de funcionament: 
 
 - centralització 
 - funcionament accionat pel trànsit 
 
b) Sortides de potència 
 
Cada mòdul de sortida de potència als semàfors estarà format per sortides per a dos grups de 
semàfors. 
 
c) Mòdul de comunicació 
 
L'equip bàsic, previst per funcionar en mode local, disposarà de comunicació sèrie per a entrada 
de dades amb una terminal, i de la comunicació necessària pel sincronisme amb d'altres regula-
dors. 
 
Els mòduls previstos d'ampliació seran: 
 
 - comunicació amb central o centre de control 
 
d) detectors i polsadors 
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Cada mòdul d'entrades de detectors o polsadors de vianants estarà format per una unitat amb 
capacitat per a vuit entrades. 
 
 
Art. II.2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SEMÀFORS 
 
1.- Característiques i procés de fabricació 
 
El material que s'utilitzarà per a la realització dels semàfors serà el polímer tècnic Policarbonat. 
 
-Propietats mecàniques: 
 
Haurà de posseir una gran capacitat d'absorció d'energia complint amb el que es disposa a la 
norma DIN 53453 de resistència a l'impacte. Així mateix presentarà una tensió límit de flexió, 
segons norma DIN 53452, superior a 950 Kp/cm2; així com una resistència a la tracció superior a 
400 KP/cm2 segons norma DIN 53444. 
 
-Propietats tèrmiques: 
 
Haurà posseir una alta estabilitat al calor, resistint temperatures d'ús continuat de fins 130ºC, 
sense sofrir deformació. 
 
-Propietats químiques: 
 
Haurà de ser estable davant l'acció dels àcids minerals, fins concentracions elevades i a les 
solucions salines, neutres o àcides. 
 
-Comportament enfront agents atmosfèrics: 
 
A temperatura ambient i amb una humitat relativa de l'aire del 60 %, absorbirà com a màxim el 
0,15 % en pes de l'aigua segons la norma DIN 53122. 
 
b) Procés de motlleig 
 
El motlleig serà per injecció i una vegada extret el material del motlle serà necessari aplicar-li els 
tractaments adequats a fi d'eliminar les tensions mecàniques adquirides durant el procés. 
 
Els pigments inorgànics utilitzats per a la col·locació característica del semàfor estaran inclosos 
en l'escòria abans del motlleig i seran estables fins a una temperatura de 1500 C segons la norma 
DIN 6163. En el cas d'injectar lents de policarbonat, aquest tindrà un tractament inicial que 
l'estabilitzi davant les radiacions ultravioletes. 
 
c) Assaig per a l'admissió de les peces inacabades 
 
Amb la finalitat de garantir que el tractament del Polímer Tècnic Policarbonat hagi estat l'adequat 
a cadascuna de les fases de preparació, injecció i acabat, es procedirà a la immersió d'una 
mostra, durant cinc minuts, en un bany de n-propanol i toluen (3:1) per a comprovar l'existència 
de tensions, procedint-se a l'examen visual de la mostra, no observant-se esquerdes ni fissures. 
 
 
 
 
2.- Característiques mecàniques 
 
a) Dimensions exteriors 
 A) Dimensions exteriors 
 B) Amplada 
 C) Alçària 
 D) Profunditat 
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TIPUS A B C D 

200 Màxim 60 285 310 210 
 Mínim 30 260 260 160 
300 Màxim 65 390 370 290 
 Mínim 35 340 340 180 

 
  (unitats en mm) 
 
b) Modularitat 
 
Els semàfors estaran formats per cossos d'una direcció i un focus aconseguint-se els models 
d'una direcció amb dos o tres focus, mitjançant l'acoblament de dos o tres unitats d'un sol focus, 
presentant una vegada acoblats la mateixa forma que si es tractés d'una sola peça unitària. La 
unió entre mòduls es realitzarà mitjançant femella de nylon o material similar, al igual que la unió 
del capçal a la columna. Es disposarà d'un sistema antiafluixament per a evitar girades del 
capçal. 
 
Cada mòdul tindrà un ajust dentat que impedeixi la rotació del conjunt respecte a la seva posició 
inicial a la vegada que facilita l'orientació del semàfor. 
 
La base del semàfor haurà d'estar reforçada de tal forma que resisteixi sense trencar-se una 
col·lisió que no enderroqui la columna o una força del vent de 150 Km/h, amb pantalla de contrast 
incorporada. 
 
c) Sistema de fixació i tanca 
 
La fixació de la tapa al cos del semàfor serà mitjançant frontisses laterals i per un o dos elements 
de tanca en el costat oposat. 
 
Les juntes de tanca hauran de ser de material i disseny adequat, d'una sola peça, amb la finalitat 
de garantir una estanquitat total i permanent a la pols i a l'aigua. 
 
La porta del semàfor s'abatrà contra el costat dret o esquerra, o amb totes dues possibilitats, 
permetent un recorregut mínim de 90 amb la finalitat de poder accedir amb facilitat a qualsevol 
element interior, en el seu defecte serà de fàcil extracció amb un angle d'obertura mínim. 
 
d) Protecció contra els agents atmosfèrics 
 
El conjunt de mòduls que comporten un semàfor hauran de ser, una vegada ensamblats, 
totalment estancs a esquitxades i pluja. 
 
En el cas extrem de que s'utilitzin cargols per fixar algun element, ja sigui interior o exterior, 
aquests hauran d'estar protegits mitjançant tractament apropiat contra l'oxidació. 
 
e) Color 
 
El color del semàfor serà Groc Taronja Fort B534 segons norma UNE 48.103 o n-1007, segons 
codi de colors R.A.L. 
 
f) Consideracions generals i elements especials 
 
Les viseres seran independents i acoblables a les portes dels semàfors. 
 
A cada focus se li podrà acoblar les viseres denominades normals i les de tipus tub. Les viseres 
normals podran desplaçar-se lateralment si les característiques de la senyalització així ho 
exigeixen. Per a semàfors del tipus 200 tindran un sortint de 290 mm i pel tipus 300 serà de 400 
mm com a màxim. 
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Les viseres normals hauran de permetre la visió d'almenys el 75 % de la lent des d'un angle del 
45 % en el plànol horitzontal respecte a elles. 
 
Quan les condicions de senyalització així ho demanin s'insta.larán viseres del tipus tubular. 
Aquestes viseres hauran de permetre allotjar en el seu interior els orientadors de visió del tipus 
persiana fixa. Aquestes consistiran en un tub cilíndric del mateix diàmetre de les lents, dividits per 
tabics d'un gruix comprès entre 1 mm i 1,5 mm de manera que la visió de la lent només pugui 
realitzar-se des d'una posició frontal a l'eix de la mateixa i no des de posicions laterals. 
 
3.- Característiques òptiques 
 
a) Reflector i portalàmpades 
 
Les paràboles reflectores seran de vidre o metàl·liques. Les de vidre seran platejades i les 
metàl·liques polides, anoditzades i abrillantades. Tant les unes com les altres posseiran les vores 
apropiades per a un ajust eficaç amb la junta del conjunt tapa-lent, sempre que no s'hagi previst 
un sistema òptic estanc entre la lent i el reflector. 
 
El portalàmpades serà del tipus adequat a la làmpada que hagi de contenir, de tal forma que el 
filament quedi centrat en el focus de la paràbola reflectora i en el que sigui d'aplicació, complirà 
amb la norma UNE 20057 h1-h2. 
 
b) Làmpades 
 
Les làmpades a utilitzar en senyals de trànsit seran de llarga durada, del tipus d'incandescència 
normal. 
 
No s'admetran làmpades que tinguin un promig de fallides superior al 10 % a les 4.000 hores de 
funcionament en el cas de làmpades d'incandescència normal. 
 
La potència de les làmpades serà de 70 W per a incandescència normal. 
 
c) Lents 
 
Les dimensions visibles de les lents seran de 100 mm i 200 mm i de 2000 mm de costat segons 
el tipus de semàfor que s'utilitzi. 
 
El gravat sobre les lents estarà en la seva cara interior presentant una superfície llisa en l'exterior i 
serà del tipus multidireccional tant per a semàfors de vehicles com per a vianants. Les lents 
portaran gravat un senyal en la vorada interior a fi que al instal·lar-les es situïn correctament. 
 
El sistema de senyals és de tres colors, VERMELL, VERD I GROC. Aquests colors corresponen a 
les Recomanacions de la Comissió de Il·luminació Internacional (CIE-Zurich 1955) sobre un 
sistema de senyalització amb tres colors. 
 
Les normes són: 
 
DIN 5033 Full 7 (Colors, vidres i definicions de llums) 
DIN 67527 Full 1 (Distribució d'intensitat de llum) 
DIN 6163 Full 5 (Colors i límits de colors) 
BS 1376 (Anglaterra) 
ITE Institute of Traffic Engineering (USA) 
 
La norma DIN 6163 dóna tres àrees parcials amb menor tolerància que l'especificada per la CIE. 
 
 Vermell B 
 Groc  C 
 Verd  B 
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Només entre aquests límits esmentats es pot parlar de colors de senyals. 
 
Ajustos de colors que corresponguin a la Norma DIN 6163, es poden adaptar si és necessari, a 
d'altres normes. 
 
Les coordenades de cromaticitat (x, y) seran, per a gruixos de 2 mm i 3 mm les següents: 
 
 
Gruix  2mm     3mm 
  x  avivava  x  avivava 
Groc  0,618 0,382  0,560 0,440 
Vermell 0,695 0,305  0,680 0,320 
Verd  0,284 0,520  0,183 0,359 
 
d) Consideracions generals i elements especials 
 
Quan les condicions d'instal·lació ho demanin hauran d'inserir-se en el semàfor els elements 
necessaris per a corregir o evitar enlluernaments, reflexions o fallides de visibilitat. 
 
La instal·lació de qualsevol d'aquests elements com poden ser: bombetes halògenes, 
transformadors, reflectors de diferent radi de curvatura, control de la intensitat lluminosa, panells 
reticulats interiors, lents especials i pantalles de contrast, de fàcil instal·lació i adaptables al 
semàfor original sense necessitat de cap modificació del mateix. 
 
 
 
4.- Característiques elèctriques 
 
a) Consums i tensions 
 
Les potencies màximes a utilitzar seran les següents per a làmpades d'incandescència 
 
   Diàmetre lent 100 mm  40w 
   Diàmetre lent 200 mm 70w 
   Costat lent   200 mm 70w 
 
sent la tensió màxima de servei de 220 v 
 
b) Connexionat  
 
El connexionat del capçal semafòric al cable d'energia es realitzarà en el cos base del semàfor 
mitjançant un connector de tres o quatre contactes amb sistema per evitar la seva desconnexió 
fortuïta. Del connector s'enllaçaran amb els focus mitjançant un cable flexible amb tensió nominal 
no inferior a 440V i secció mínima de 1 mm.2 de Cu. La connexió amb els portalàmpades o 
transformadors reductors s'efectuarà mitjançant terminals totalment aïllades. 
 
c) Portalàmpades 
 
Els portalàmpades s'hauran d'acoblar als reflectors i seran ajustables respecte a aquests. Podran 
suportar una temperatura de treball de fins 120.C i posseiran una rigidesa dielèctrica de 400 V. 
 
d) Consideracions generals 
 
La instal·lació elèctrica del conjunt semafòric complirà amb les normes establertes per a 
instal·lacions receptores segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
 
Art. II.3. CARACTERÍSTIQUES DE LES COLUMNES 
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Les columnes podran ser metàl·liques o de material plàstic sempre que aquest darrer aporti 
característiques mecàniques i elèctriques suficients que aconsellin la seva utilització. 
 
 
 
1.- Característiques mecàniques 
 
a) Dimensions 
 
Segons les diferents aplicacions i sistemes d'instal·lació que es descriuen a les normes 
d'instal·lació i muntatge, les columnes tindran les mesures següents, una vegada instal·lades: 
 
   Tipus  Alçada instal·lada 
   2000    2000 mm 
   2400    2400 mm 
 
Totes les columnes seran de secció circular, llises i de 4" de diàmetre exterior sent el gruix de la 
xapa de 3 mm. 
 
b) Sistema d'ancoratge 
 
Els sistemes d'ancoratge podran ser: encastats, cargolat mitjançant perns d'ancoratge o 
mitjançant d'altres sistemes mecànics que garanteixin la seva execució i aportin agilitat i facilitat 
de maniobra en la instal·lació. 
 
En els sistemes encastats o mecànics, la profunditat mínima d'ancoratge serà de 250 mm per als 
tipus 2000 i 2400. En el sistema de cargolat, els perns posseiran una llargària mínima d'ancoratge 
de 250 mm per als tipus 2000 i 2400. 
 
c) Sistema d'accés 
 
Les columnes metàl⋅liques amb sistema d'ancoratge encastat o cargolat, presentaran en la base 
una alçada mínima del terra una vegada instal·lada de 300 mm una porteta de dimensions sufi-
cients per procedir a la connexió de la presa de terra. 
 
Les columnes amb sistema d'ancoratge mecànic, podran prescindir de tal porteta, ja que la presa 
de terra pot realitzar-se en la base fixa. 
 
d) Sistema de fixació del semàfor a la columna 
 
Existiran dos sistemes de fixació del semàfor a la columna. En els tipus 2000 i 2400 la fixació del 
semàfor es realitzarà directament a l'eix de la columna mitjançant un maniguet cargolat i femella 
de diàmetre 1 1/2" gas disposat en la columna juntament a l'anell dentat per a l'orientació del 
semàfor. 
 
En els tipus 2750, 3250 i 5000, la subjecció del semàfor es realitzarà lateralment a la columna 
mitjançant dos suports subjectes a aquestes mitjançant cargols o ressorts adequats. 
 
e) Protecció contra agents atmosfèrics 
 
Les columnes metàl·liques estaran protegides contra els agents atmosfèrics per un galvanitzat en 
calent exterior i interior que inclogui el sistema de fixació. 
 
Es procedirà al galvanitzat, una vegada fabricat el producte i aquest no serà inferior a 70 micres 
de gruix. Una vegada instal·lat el material, es procedirà al pintat del mateix. Per això, es procedirà 
a la neteja i desgreix del material mitjançant trementina mineral o qualsevol altre dissolvent del 
tipus hidrocarbur i una vegada eixuta la superfície, es procedirà a passivat de la superfície 
galvanitzada que es desitgi pintar mitjançant el fosfat en fred aplicat amb pinzell. Posteriorment 
serà repassat amb aigua neta i una vegada assecat es procedirà al pintat. Es podran fer servir 
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aquells productes de recobriment especial per a galvanitzat que garanteixin una total adherència 
al mateix. 
 
2.- Característiques elèctriques 
 
a) Protecció contra contactes directes 
 
Cap part activa de la instal·lació estarà en situació de ser manipulada expressa o accidentalment 
per persones que es trobin en les proximitats. 
 
b) Protecció contra contactes indirectes 
 
La instal·lació s'efectuarà de tal forma que totes les masses es posaran a terra, combinant-se 
aquesta protecció amb la instal·lació d'un relé diferencial. 
 
 
 
Art. II.4. CARACTERÍSTIQUES DELS BÀCULS 
 
Els bàculs es realitzaran en xapa d'acer i galvanitzats per bany calent una vegada fabricats. 
 
1.- Característiques mecàniques 
 
a) Dimensions 
 
Alçada mínima  6m 
Alçada màxima  7m 
Sortint   A) 3,5 m 
    B) 5,5 m 
    C) 5,5 m 
    D) 6,5 m 
 
b) Construcció 
 
Els bàculs presentaran un aspecte troncocònic de secció circular. Estaran realitzats mitjançant 
seccions de cons perfectament soldats. L'ensamblatge de les diferents seccions es realitzarà 
mitjançant maniguet interior del mateix gruix que la xapa exterior i soldats interiorment al con 
inferior. Aquests maniguets estaran col.locats a pressió de tal forma que al soldar la unió quedin 
perfectament soldats i formin un sol cos el conjunt de cons i maneguets. El tram horitzontal haurà 
de tenir una inclinació de 6 graus sobre l'horitzontal. 
 
Haurà de suportar un pes màxim de 80 Kg. sense deformació. La base estarà formada per una 
placa quadrada de 500 mm de costat i 10 mm de guix i en centre es soldarà la primera secció del 
bàcul formada per xapa d'acer de 4 mm de gruix fins una alçada mínima de 1600 mm. Aquesta 
unió estará reforçada mitjançant 8 cartells de 130 x 250 mm. A partir d'aquesta alçada i mitjançant 
xapa d'acer de 3 mm es realitzaran les diferents seccions que componen el bagul tal com s'ha 
descrit anteriorment. 
 
c) Sistema d'ancoratge 
 
S'utilitzarà el sistema de cargolat mitjançant perns d'ancoratge de 0,25 mm i de 70 cm. 
d'empotrament en el dau de formigó de 0,80 x 0,80 x 1m. 
 
 
d) Sistema d'accés 
 
Els bàculs presentaran en la seva base un registre de dimensions màximes 105 x 200 mm. 
L'obertura realitzada per la porta haurà de ser reforçada mitjançant la soldadura d'un marc format 
per xapa d'acer de 4 mm. de gruix. 
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e) Protecció contra agents atmosfèrics 
 
Els bàculs estaran protegits contra els agents atmosfèrics mitjançant un galvanitzat en calent i 
posterior pintat segons l'article 1.3. 
 
2.- Característiques contra contactes indirectes 
 
Cap part activa de la instal·lació estarà en situació de ser manipulada expressament o 
accidentalment per persones que es trobin a les proximitats. 
 
b) Protecció contra contactes indirectes 
 
La instal·lació s'efectuarà de tal forma que totes les masses es posaran a terra, combinant-se tal 
protecció en la instal·lació d'un relé diferencial. 
 
 
Art. II.5. CARACTERÍSTIQUES DE SUPORTS I SEIENTS 
 
Els semàfors podran subjectar-se a les columnes i bàculs mitjançant sistemes de subjecció que 
variaran segons les característiques de senyalització i sistemes de comptatge escollits. Els 
accessoris més freqüents en qualsevol sistema de muntatge són els suports i els seients. Les 
característiques mecàniques acompliran les següents condicions. 
 
a) Materials 
 
El materials emprats en la construcció de suport i seients podran ser: fos d'alumini, xapa d'acer 
galvanitzat per immersió en bany calent una vegada fabricat, o policarbonat reforçat. 
 
b) Dimensions 
 
Seients 
 
Les dimensions dels seients estaran en funció del semàfor que hagin de subjectar. Hauran 
d'ajustar-se perfectament al semàfor per un costat i a la columna o bàcul per l'altre, garantint un 
contacte ferm. 
 
Suports senzills 
 
S'utilitzaran per a la subjecció d'un sol punt de l'element de subjecció. Les dimensions màximes 
admeses seran aquelles que mantinguin els semàfors instal·lats a una separació compresa entre 
80 i 120 mm. 
 
c) Sistema de subjecció 
 
Els suports i seients hauran de subjectar-se a les columnes o bàculs mitjançant cargols o flexos 
adequats. Aquesta doble possibilitat haurà de ser prevista en el disseny d'aquests elements 
presentant els orificis per a cargols a la vegada que les entalladures per l'allotjament del flexe. 
 
El maneguet que subjecta la base del semàfor disposarà d'una corona dentada que permeti 
l'orientació del semàfor al mateix temps que garanteixi la impossibilitat d'orientacions accidentals. 
 
d) Consideracions generals 
 
Els suports i seients disposaran de la cavitat interior necessària pel conductor elèctric que 
subministra energia al semàfor. 
 
 
Art. II.6. POLSADORS PER A VIANANTS 
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Els polsadors per a vianants estaran encastats en la columna o bàcul, sobresortint només la part 
accessible per a establir la demanda. Seran sòlids i dissenyats per a una còmoda localització i 
utilització. El seu condicionament podrà ser mecànic mitjançant microcomputador o mitjançant 
dispositiu tàctil. En el cas d'utilitzar el microrruptor, aquest serà de recorregut curt, accionament 
suau i de mecànica robusta. 
 
El seu accionament per part del vianant, establirà la demanda de pas en el regulador apagant 
l'indicador situat sobre el semàfor de vianants i que fins aquest moment haurà estat en 
intermitent. 
 
 
Art. II.7. PANTALLES DE CONTRAST 
 
Les pantalles de contrast s'utilitzaran en aquells casos en els que sigui necessari per obtenir un 
contrast efectiu entre l'òptica del semàfor i el pla posterior al mateix. 
 
Les dimensions de les pantalles seran de 1069 mm. d'alçada i 500 mm d'amplada per a semàfors 
del sistema òptic 2000 mm de diàmetre de 1480 mm d'alçada i 680 mm d'amplada per a 
semàfors del sistema òptic de 300 mm de diàmetre. 
 
Les pantalles seran de material plàstic de color negre mat i estaran adaptades al cos del semàfor 
de manera que no permetin el pas de llum en l'ensamblatge sense impedir el lliure accés als 
elements òptics i elèctrics del semàfor. 
 
 
Art. II. 8. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
1.- Característiques generals 
 
La instal·lació elèctrica complimentarà el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió de data 20 
de setembre de 1973 (decret num. 2413/73 del Ministerio de Industria, B.O.E. num. 242 de 9 
d'octubre de 1973) i les Instruccions Complementaries del Ministerio de Industria de data 31 
d'octubre de 1973 (B.O.E. num 213 de 31 de desembre de 1973), així com les seves 
modificacions i disposicions posteriors. 
 
Donades les característiques de la instal·lació receptora (semàfors) a les vies públiques de la 
ciutat i el seu emplaçament (intempèrie), a més de les prescripcions de caràcter general es 
complimentarà en forma específica la Instrucció Complementària MI-BT 027 (2. Instal·lacions a 
l'intempèrie) i la MI-BT 009 (Instal·lacions d'enllumenat públic). 
 
2.- Escomesa elèctrica 
 
L'equip regulador de trànsit se situarà el més pròxim possible a l'entrada de l'escomesa, 
adossant-se al seu armari, caixa general de protecció que contindrà els borns de connexió i els 
curtcircuits generals de protecció segons les instruccions de la Companyia subministradora. 
 
En caixa annexa model normalitzat, amb coberta de policarbonat, doble aïllament i 
característiques apropiades al seu emplaçament a la intempèrie s'allotjarà interruptor automàtic 
magnetotèrmic, omnipolar, per al tall general del subministrament amb potència de curtcircuit 
adequat, i interruptor diferencial d'intensitat i sensibilitat apropiada per a la protecció contra 
contactes indirectes. 
 
3.- Conductors elèctrics 
 
Els conductors elèctrics a emprar seran de coure electrolític i aïllats per a una tensió nominal de 
1000 volts.  
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El fil de coure respondrà a allò que es defineix a la norma UNE 21011 (filferro de coure per a 
conductors de línies aèries amb càrrega de trencament mínima de 20 Kg/cm2) i conductivitat 
elèctrica mínima del 95 %, referida al Patró Internacional a la temperatura de 200C. Es sotmetrà 
als assaigs mecànics de tracció, torsió i plegat i a l'elèctric de mesura de la resistència tal com es 
preveu en l'esmentada norma. 
 
L'aïllament dels conductors s'efectuarà mitjançant polietilé de gruix uniforme i perfectament 
centrat amb l'inductor. Les característiques del polietilé seran: càrrega de trencament superior 100 
Kg/cm2 i allargament comprès entre 150 i 250 %. Cada conductor disposarà a més d'un aïllament 
de diferent color per a identificació dels conductors de fase, conductors neutres i conductors de 
protecció. 
 
Els cables de diversos conductors agruparan a aquests i als seus aïllaments dins d'un segon 
aïllament de material termoplàstic (Clorur polimeritzat de gruix uniforme) amb càrrega de 
trencament superior a 100 Kg/cm2 i allargament mínim de 125 %. La qualitat de la coberta 
exterior serà tal que pugui suportar perfectament els agents del subsòl. 
 
Els conductors elèctrics no presentaran empalmaments dintre de les conduccions ni de les 
arquetes de registre, efectuant-se tots els empalmaments en l'armari del regulador de trànsit i en 
els semàfors, a excepció de les connexions relatives a la posada a terra de la instal·lació que 
s'efectuarà on convingui. 
 
4.- Presa de terra 
 
Totes les masses de la instal·lació, susceptibles de produir contactes fortuïts es connectaran a 
través dels corresponents conductors de protecció a la línia principal de terra i d'ella, mitjançant la 
línia d'enllaç amb terra, es connectarà a l’elèctrode. 
 
La posada a terra estarà constituïda per elèctrode artificial de superfície adequada, soterrat, 
assegurant un bon contacte permanent amb el terreny, procurant-se que en principi la resistència 
de presa a terra no superi els 20 Ohm. En cas de ser necessari als efectes d'aconseguir la 
resistència indicada s'haurà de practicar el conseqüent tractament químic. 
 
Els conductors que constitueixen la línia d'enllaç amb terra serà de coure de 35 mm2 de secció. 
Línia principal de terra, de coure de 16 mm2 de secció i les derivacions de la línia principal de 
terra seran les que s'indiquen en la instrucció MI-BT 021 per a els conductors de protecció. 
 
A la zona en què sigui soterrat l’elèctrode artificial es disposarà arqueta de registre en què 
s'allotjarà la línia d'enllaç amb terra, protegida des de l’elèctrode fins el fons de l'arqueta amb la 
línia principal de terra mitjançant abraçadora de soldadura aluminotèrmica. A aquesta arqueta 
s'allotjarà, en el cas de precisar-se tractament químic, un tub d'accés per al reg. 
 
És obligatori que totes les masses metàl·liques de la instal·lació siguin unides a la mateixa presa 
de terra (MI-BT 021-2.7.) entenent com presa de terra el conjunt d’elèctrodes i la línia d'enllaç 
amb terra que els uneix entre si. 
 
 
Art. II.9 CONDICIONS GENERALS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS 
 
Tots els materials que s'utilitzin a les obres, encara que no es faci menció expressa d'ells en 
aquest Plec, hauran d'acomplir les millors condicions de qualitat reconeguda dins de la seva 
classe. 
 
No es procedirà a l'emprat dels materials, sense que aquests siguin examinats i acceptats en els 
termes que estableixen les respectives condicions estipulades per a la classe de material. 
Aquesta missió serà efectuada per la persona, en què expressament i per escrit, delegui la 
Direcció de les Obres, encara després de col·locats si no acompleixen amb les condicions 
degudes en les proves o anàlisis, tot això en els termes en què es precisa en aquest Plec haurà 
de reemplaçar-los el contractista, per d'altres que compleixin amb les condicions degudes. 
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Es realitzaran quantes anàlisis mecàniques, físiques o químiques, assaigs, proves i experiències 
amb els materials o elements o part de construcció, que s'ordeni per l'Enginyer Director de les 
Obres, que siguin executades per el laboratori que designi la Direcció, essent les despeses que 
s'ocasionin per compte del contractista, fins el límit de l'1 % del Pressupost si l'assaig resulta 
positiu. 
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CAPÍTOL III CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EXECUCI Ó DE L'OBRA CIVIL 
 
Art. III.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Es tracta de la construcció de canalitzacions, tant en calçada com en vorera, i construcció de 
basaments per a la sustentació de columnes semafòriques, armaris de comandament i bàculs. 
 
 
Art. III.2. FORMIGÓ 
 
El formigó tindrà una resistència característica igual o superior a cent vuitanta (180) quilograms 
per centímetre quadrat. 
 
S'entén per resistència característica, la mitjana aritmètica de la meitat de resistència més baixa 
obtinguda en l'assaig d'un nombre no inferior a sis, de provetes de tipus cilíndric de diàmetre no 
inferior a quinze centímetres ni el triple de la mida màxima de l'àrid i alçada doble del diàmetre, 
obtingudes de diferents amassades i conservades en ambient de més de noranta-cinc per cent 
d'humitat o temperatures compreses entre divuit i vint-i-cinc graus (M.E. 2.23 a) i trencades de 
comprensió als vint-i-vuit dies de la seva fabricació. 
 
 
Art. III.3. REVOCS I ENLLUÏTS PER ARQUETES 
 
Composició: 
 
En revoc: morter de 600 Kg. de ciment pòrtland, dosificació en volum 1:2. 
 
L'enlluït per morter número 1 a 920 Kg. de ciment pòrtland, dosificació en volum 1:1. 
 
Una vegada executat l'enlluït, s'efectuaran cales de diversos punts per a comprovar el gruix del 
guarnit. 
 
 
Art. III.4. TUBULARS 
 
Les característiques essencials són les següents: 
 
Canalitzacions amb tub P.V.C., construïdes en vorera, calçada i rigola: 
 
a) En vorera, es realitzarà mitjançant rasa de 40x60, col·locant-hi un tub en el fons de la mateixa, 
replenant la zona amb sorra compactada excepte els 10 cm últims que seran ocupats per morter 
de C.P. i el propi gruix del panot. 
 
b) En calçada, es realitzarà mitjançant rasa de 60x80, col·locant-hi dos tubs de P.V.C. en el fons 
de la mateixa, replenant-se la rasa amb formigó de C.P. de 180 Kgs. de resistència, excepte els 
últims 15 cm que es replenaran amb aglomerat asfàltic, incloent-hi en el mateix la recepció del 
paviment deteriorat per a la construcció de la rasa en un amplada mínima de 2 m. 
 
En rigola, es realitzarà mitjançant rasa construïda en l'espai existent entre la vorada i el paviment 
asfàltic, a base de construir les llosetes blanques existents, per d'altres de les mateixes 
característiques, havent deixat prèviament embotit a la subbase de la rigola el corresponent tub 
de P.V.C. 
 
Art. III.5. ARQUETES 
 
Composició: maons, morter número 3 de 600 Kg. de ciment pòrtland, dosificació en volum 1:2. 
 
Característiques numèriques: Gruix dels murs, 15 cm secció neta 60x60 p 40x40 cm. Gruix, revoc 
i enlluït: 1cm. 
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Fons: Gero sense cap lligant entre si, ni entre aquests i els murs. 
 
 
Art. III.6. FONAMENTACIÓ BÀCUL 
 
La fonamentació dels bàculs es realitzarà amb dau de formigó d'unes dimensions de 80 x 80 x 
100 cm, el qual anirà allotjat en el corresponent pou practicat a terra i construït amb formigó de 
ciment pòrtland i rebent els corresponents perns d'ancoratge. 
 
 
Art. III.7. FONAMENTACIÓ COLUMNES 
 
La fonamentació de les columnes, es realitzarà a base de practicar un pou de 40x40x50 cm. farcit 
de formigó de C.P. i rebent directament la pròpia columna o bé la peça especial en la qual anirà 
allotjada la pròpia columna. 
 
 
Art.III.8 FONAMENTACIÓ CAIXA DE COMANDAMENT 
 
La fonamentació de l'armari de comandament es realitzarà a base d'un bloc prefabricat de 
formigó de ciment pòrtland, amb unes dimensions inferiors en un centímetre en tot el seu 
perímetre a les dimensions del propi armari, encastat en el terra 30 cm. i amb una capa superior a 
la rasant de la vorera en 15 cm. 
 
Art. III.9. PROTECCIONS 
 
Les proteccions es realitzaran a base de xapa corbada i substentada per perfils laminat en doble 
T, encastats en el terra 50 cm mitjançant l'oportú pou farcit amb formigó de C.P. 
 
 
Art. III. 10. MARC DE FUNDICIÓ 
 
La tanca de les arquetes es realitza mitjançant un marc-tapa de fundició de perímetre quadrat. 
 
Les dimensions emprades seran: 
 
Mesures (en mm)  Tipus 40x40  Tipus 60x60 
 
Longitud exterior marc  420    620 
Gruix de la tapa    40     50 
Longitud de la tapa  400    600 
 
El material de què estaran construïdes serà de fundició grisa ordinària tipus GR 18,91 culada en 
motlles de sorra. La composició química aproximada de la fundició serà la següent. 
 
 Carboni   3,25 % 
 Silici   1,75 % 
 Sofre  0,015 % 
 Manganès 0,6 % 
 Fòsfor    0,4 % 
 
Les característiques mecàniques del material seran: 
 Resistència a tracció  18Kg/mm2 
 Resistència a flexió  34 Kg/mm2 
 Resistència comprensió  55 Kg/mm2 
 Duresa Binell   150 Hb 
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Projecte de remodelació de part de la C-32B i el polígon del Mas Blau II en l´accés a l´Aeroport

AMIDAMENTS Data: 14/10/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 01  ENDERROCS

1 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i transport a
l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Edifici T Superfície alçada

2 C#*D#*E#*F#

3 Enderroc Estació RENFE existent 1.573,820 7,000 11.016,740 C#*D#*E#*F#

4 Edifici adjunt Estació RENFE 487,190 5,000 2.435,950 C#*D#*E#*F#

5 Edificis existents camí peatonal 501,030 3,000 1.503,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.955,780

2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Estructura T Superfície alçada

2 C#*D#*E#*F#

3 Passarel·la RENFE existent 511,190 3,000 1.533,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.533,570

3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Voreres T Superfície

2 C#*D#*E#*F#

3 Camí paral·lel C-32B 354,430 354,430 C#*D#*E#*F#

4 Voreres edificacions 1.334,680 1.334,680 C#*D#*E#*F#

5 Vorera C-32B 308,310 308,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.997,420

4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

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

1 Paviments existents T Superfície

2 C#*D#*E#*F#

3 Paviment existent C-32B 6.696,400 6.696,400 C#*D#*E#*F#

4 Paviment existent Parking 1.759,530 1.759,530 C#*D#*E#*F#

5 Paviment existent Eix-2 12.445,880 12.445,880 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 14/10/12 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 20.901,810

5 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorada existent C-32B 1.140,270 1.140,270 C#*D#*E#*F#

4 Vorada existent Parking 99,690 99,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.239,960

6 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

2 Bàculs existents C-32B 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

7 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

2 Arrancada arbres existents 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

2 Senyals existents 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

9 G21B3016 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de panells de senyalització de trànsit, situats en
pòrtics i banderoles de més de 6 m d'alçària

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

2 Panell en pòrtic existent C-32B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 G21R0003 u Arrancada d'arbust existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

2 Arbusts existents 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 14/10/12 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 245,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01  EXCAVACIONS I TERRAPLENS

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T Volum

2 C#*D#*E#*F#

3 Total C-32B 559,500 559,500 C#*D#*E#*F#

5 Total pàrking 2.356,320 2.356,320 C#*D#*E#*F#

7 Total Eix-2 323,600 323,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.239,420

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T Volum

2 C#*D#*E#*F#

3 Total C-32B 5.177,500 5.177,500 C#*D#*E#*F#

5 Total pàrking 3.220,850 3.220,850 C#*D#*E#*F#

7 Total Eix 2 1.418,180 1.418,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.816,530

3 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T m3

2 C#*D#*E#*F#

3 Total esbrossada 8.622,150 8.622,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.622,150

4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T Superfície Gruix

2 C#*D#*E#*F#

3 Total C-32B 7.649,990 0,250 1.912,498 C#*D#*E#*F#

5 Total Ampliació Pàrking 9.507,170 0,350 3.327,510 C#*D#*E#*F#

Euro
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7 Total Eix-2 3.831,660 0,250 957,915 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.197,923

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 03  SANEJAMENT
Titol 3 01  PLUVIAL
Titol 4 01  RASES

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T Superfície Longitud tram Nº trams

3 Total excavació C-32B 4,360 433,290 2,000 3.778,289 C#*D#*E#*F#

4 Total excavació entrada pàrking 4,360 152,240 1,000 663,766 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal C-32B S 4.442,055 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

8 Total excavació ampliació Pàrking 4,360 42,750 1,000 186,390 C#*D#*E#*F#

9 4,360 49,470 1,000 215,689 C#*D#*E#*F#

10 4,360 54,330 1,000 236,879 C#*D#*E#*F#

11 4,360 61,960 1,000 270,146 C#*D#*E#*F#

12 4,360 78,830 1,000 343,699 C#*D#*E#*F#

13 4,360 90,620 1,000 395,103 C#*D#*E#*F#

14 4,360 105,010 1,000 457,844 C#*D#*E#*F#

15 4,360 111,210 1,000 484,876 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal Ampliació pàrking S 2.590,626 SUMSUBTOTAL(
G7:G16)

19 Total excavació Eix-2 4,360 315,380 2,000 2.750,114 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal Eix-2 S 2.750,114 SUMSUBTOTAL(
G18:G20)

22 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.782,795

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T Superfície Longitud tram Nº trams

3 Reblert C-32B 2,510 433,290 2,000 2.175,116 C#*D#*E#*F#

4 Reblert carril entrada pàrking 2,510 152,240 1,000 382,122 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal C-32B S 2.557,238 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

8 Reblert ampliació Pàrking 2,510 42,750 1,000 107,303 C#*D#*E#*F#

9 2,510 49,470 1,000 124,170 C#*D#*E#*F#

Euro
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10 2,510 54,330 1,000 136,368 C#*D#*E#*F#

11 2,510 61,960 1,000 155,520 C#*D#*E#*F#

12 2,510 78,830 1,000 197,863 C#*D#*E#*F#

13 2,510 90,620 1,000 227,456 C#*D#*E#*F#

14 2,510 105,010 1,000 263,575 C#*D#*E#*F#

15 2,510 111,210 1,000 279,137 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal Parking S 1.491,392 SUMSUBTOTAL(
G7:G16)

19 Reblert Eix-2 2,510 315,380 2,000 1.583,208 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal Eix-2 S 1.583,208 SUMSUBTOTAL(
G18:G20)

TOTAL AMIDAMENT 5.631,838

3 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SORRA D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

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

1 T Superfície Longitud tram Nº trams

2 C#*D#*E#*F#

3 Reblert C-32B 1,360 433,290 2,000 1.178,549 C#*D#*E#*F#

4 Reblert carril entrada pàrking 1,360 152,240 1,000 207,046 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 1.385,595 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 C#*D#*E#*F#

8 Reblert ampliació Pàrking 1,360 42,750 1,000 58,140 C#*D#*E#*F#

9 1,360 49,470 1,000 67,279 C#*D#*E#*F#

10 1,360 54,330 1,000 73,889 C#*D#*E#*F#

11 1,360 61,960 1,000 84,266 C#*D#*E#*F#

12 1,360 78,830 1,000 107,209 C#*D#*E#*F#

13 1,360 90,620 1,000 123,243 C#*D#*E#*F#

14 1,360 105,010 1,000 142,814 C#*D#*E#*F#

15 1,360 111,210 1,000 151,246 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 808,086 SUMSUBTOTAL(
G7:G16)

19 Reblert Eix-2 1,360 315,380 2,000 857,834 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 857,834 SUMSUBTOTAL(
G18:G20)

TOTAL AMIDAMENT 3.051,515

4 F2316501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
30%

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

1 T Profunditat Longitud tram Nº trams Parets

3 Apuntalament C-32B 3,000 433,290 2,000 2.599,740 C#*D#*E#*F#

Euro
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4 Apuntalament carril entrada pàrking 3,000 152,240 1,000 456,720 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 3.056,460 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

8 Apuntalament ampliació Pàrking 3,000 42,750 1,000 128,250 C#*D#*E#*F#

9 3,000 49,470 1,000 148,410 C#*D#*E#*F#

10 3,000 54,330 1,000 162,990 C#*D#*E#*F#

11 3,000 61,960 1,000 185,880 C#*D#*E#*F#

12 3,000 78,830 1,000 236,490 C#*D#*E#*F#

13 3,000 90,620 1,000 271,860 C#*D#*E#*F#

14 3,000 105,010 1,000 315,030 C#*D#*E#*F#

15 3,000 111,210 1,000 333,630 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 1.782,540 SUMSUBTOTAL(
G7:G16)

19 Apuntalament Eix-2 3,000 315,380 2,000 1.892,280 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 1.892,280 SUMSUBTOTAL(
G18:G20)

22 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.731,280

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 03  SANEJAMENT
Titol 3 01  PLUVIAL
Titol 4 02  COL·LECTORS

1 GD7XUX11 m Tub de polietilè de 400 mm de diàmetre nominal classe 1, amb unió elàstica amb anela el·lastomètrica col·locat
al fons de la rasa.

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

1 T Longitud tram Nº trams

2 C#*D#*E#*F#

3 PEAD ampliació Pàrking 42,750 1,000 42,750 C#*D#*E#*F#

4 49,470 1,000 49,470 C#*D#*E#*F#

5 54,330 1,000 54,330 C#*D#*E#*F#

6 61,960 1,000 61,960 C#*D#*E#*F#

7 78,830 1,000 78,830 C#*D#*E#*F#

8 90,620 1,000 90,620 C#*D#*E#*F#

9 105,010 1,000 105,010 C#*D#*E#*F#

10 111,210 1,000 111,210 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 594,180 SUMSUBTOTAL(
G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 594,180

2 GD7XUX12 m Tub de polietilè de 500 mm de diàmetre nominal classe 1, amb unió elàstica amb anela el·lastomètrica col·locat
al fons de la rasa.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud tram Nº trams

2 C#*D#*E#*F#

3 PEAD C-32B 120,090 2,000 240,180 C#*D#*E#*F#

4 PEAD carril entrada pàrking 152,250 1,000 152,250 C#*D#*E#*F#

5 PEAD Eix-2 134,800 1,000 134,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 527,230

3 GD7XUX13 m Tub de polietilè de 800 mm de diàmetre nominal classe 1, amb unió elàstica amb anela el·lastomètrica col·locat
al fons de la rasa.

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

1 T Longitud tram Nº trams

2 C#*D#*E#*F#

3 PEAD C-32B 313,200 2,000 626,400 C#*D#*E#*F#

4 PEAD Eix-2 495,960 1,000 495,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.122,360

4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

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

1 T Unitat

2 C#*D#*E#*F#

3 Total embornals C-32B 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

5 Total embornals ampliació pàrking 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

7 Total embornals Eix-2 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

5 GDD1U012 u Pou de registre de 65 cm de diàmetre i fins a 3 m de profunditat, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols

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

1 T Unitat

2 C#*D#*E#*F#

3 Total pous de registre 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  FERM C-32B/EIX-2

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Gruix Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 C-32B 7.649,990 0,030 2,300 527,849 C#*D#*E#*F#

4 Eix-2 3.831,660 0,030 2,300 264,385 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 792,234

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 T Superfície Gruix Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 C-32B 7.649,990 0,110 2,300 1.935,447 C#*D#*E#*F#

4 Eix-2 3.831,660 0,110 2,300 969,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.904,857

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-25, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 T Superfície Gruix Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 C-32B 7.649,990 0,150 2,300 2.639,247 C#*D#*E#*F#

4 Eix-2 3.831,660 0,150 2,300 1.321,923 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.961,170

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

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

1 T Superfície Nº Tractament

2 C#*D#*E#*F#

3 C-32B 7.649,990 1,000 7.649,990 C#*D#*E#*F#

4 Eix-2 3.831,660 1,000 3.831,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.481,650

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

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

1 T Superfície Nº de regs

2 C#*D#*E#*F#

3 C-32B 7.649,990 3,000 22.949,970 C#*D#*E#*F#

4 Eix-2 3.831,660 3,000 11.494,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34.444,950
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  FERM PARKING

1 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 T Superfície Gruix Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 C-32B 9.507,170 0,060 2,300 1.311,989 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.311,989

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-25, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 T Superfície Gruix Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 C-32B 9.507,170 0,090 2,300 1.967,984 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.967,984

3 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

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

1 T Superfície

3 C-32B 9.507,170 9.507,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.507,170

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

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

1 T Superfície

2 C#*D#*E#*F#

3 C-32B 9.507,170 9.507,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.507,170

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 03  PAVIMENTS

1 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

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

2 Paviment parking 163,830 163,830 C#*D#*E#*F#
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3 Paviment Eix-2 7.391,310 7.391,310 C#*D#*E#*F#

4 Paviment Estacions RENFE-L9 4.431,410 4.431,410 C#*D#*E#*F#

5 Paviment mitjanes 917,000 917,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.903,550

2 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 T Superfície Gruix

2 C#*D#*E#*F#

3 Total superfície 12.903,550 0,100 1.290,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.290,355

3 G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

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

1 T Metros

3 Total C-32B 2.072,850 2.072,850 C#*D#*E#*F#

5 Total Ampliació Pàrking 541,850 541,850 C#*D#*E#*F#

7 Total Eix-2 1.473,580 1.473,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.088,280

4 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

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

1 T Metres

2 C#*D#*E#*F#

3 Total C-32B 2.072,850 2.072,850 C#*D#*E#*F#

5 Total Ampliació Pàrking 204,110 204,110 C#*D#*E#*F#

7 Total Eix-2 1.473,580 1.473,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.750,540

5 G974U012 m Cuneta prefabricada per recollida d'aigües de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

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

1 T Metres

2 C#*D#*E#*F#

3 Total Ampliació pàrking 724,320 724,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 724,320
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 05  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 01  RASES I CANALITZACIONS

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T Superfície Longitud tram

2 C#*D#*E#*F#

3 Excavació rasa C-32B 0,360 1.087,250 391,410 C#*D#*E#*F#

5 Exacavació rasa pàrking 0,360 49,030 17,651 C#*D#*E#*F#

7 Excavació rasa Eix-2 0,360 569,060 204,862 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 613,923

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T Superfície Longitud tram

2 C#*D#*E#*F#

3 Reblert rasa C-32B 0,210 1.087,250 228,323 C#*D#*E#*F#

5 Reblert rasa pàrking 0,210 49,030 10,296 C#*D#*E#*F#

7 Reblert rasa Eix-2 0,210 569,060 119,503 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 358,122

3 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SORRA D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

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

1 T Superfície Longitud tram

2 C#*D#*E#*F#

3 Reblert rasa C-32B 0,130 1.087,250 141,343 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Reblert rasa pàrking 0,130 49,030 6,374 C#*D#*E#*F#

7 Reblert rasa Eix-2 0,130 569,060 73,978 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,695

4 FDG5CV02 m Canalització amb 2 tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior de D 160 mm amb guies de plàstic, inclòs
rebliment amb formigó de resistència 10 N/mm2 i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la
part superior de la rasa

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

1 T Longitud tram
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2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització C-32B 1.087,250 1.087,250 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Canalització pàrking 49,030 49,030 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Canalització Eix-2 569,060 569,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.705,340

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 05  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 02  PONTS DE LLUM

1 FHN2J112 U Subministre i col.locació de llumenera per a exteriors model Denver Pole/Ay o similar, de 100x100 mm, amb
carcassa d'acer inoxidable V4A, coberta de la lluminària de vidre de seguretat monocapa amb acabat
antilliscant, marc per a empotrar en acer inoxidable per a una profunditat d'empotrat de 120mm. Resistent al
trànsit rodat fins a 1,5 t.

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

1 T Unitats

2 C#*D#*E#*F#

3 Total lluminàries 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

2 FHM1E20B U Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 10 m d'alçada. Sistema banderola de IEP, fabricada
d'un sol tram amb porta de registre enrasada i placa plana amb cartells.

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

1 T Unitats

2 C#*D#*E#*F#

3 Total columnes 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 05  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 03  QUADRES DE COMANDAMENT

1 FHGAE099 U Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de comandament amb equips compactes de protecció, per
una potencia de contractació de fins 15 kW amb reductor de flux en capçalera. Tot el necessari per al correcte
funcionament del quadre inclòs, segons indicacions de la Direcció Facultativa

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

1 T Unitats

3 Total quadres de comandament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FHGAE143 U Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat públic, inclòs caixa general de
protecció, obra civil, conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada

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

1 T Unitats

2 0,000

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 05  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 04  CONDUCTORS

1 GG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

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

1 T Longitud tram

2 C#*D#*E#*F#

3 Cable C-32B 1.087,250 1.087,250 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Cable pàrking 49,030 49,030 C#*D#*E#*F#

7 Cable Eix-2 569,060 569,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.705,340

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 06  JARDINERIA I REG
Titol 3 01  PLANTACIÓ
Titol 4 01  APORTACIÓ DE TERRES

1 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

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

1 T Superfície

2 T Nº Escocell Escocell Gruix

3 C#*D#*E#*F#

4 C-32B 133,000 0,500 0,300 19,950 C#*D#*E#*F#

5 Pàrking 13,000 0,500 0,300 1,950 C#*D#*E#*F#

6 Eix-2 39,000 0,500 0,300 5,850 C#*D#*E#*F#

7 Estacions 29,000 0,500 0,300 4,350 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte de remodelació de part de la C-32B i el polígon del Mas Blau II en l´accés a l´Aeroport

AMIDAMENTS Data: 14/10/12 Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 32,100

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 06  JARDINERIA I REG
Titol 3 01  PLANTACIÓ
Titol 4 02  PLANTACIONS

1 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes
les operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

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

1 T Superfície

3 Plantació gespa tapitzant 12.941,800 12.941,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.941,800

2 FR44J9Q0 u Subministrament i plantació de Pinus pinea (Pi Pinyoner) d'alçària 4 a 6 m.

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

2 Total 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

3 FR49MJP0 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Chamaerops Humilis (Margalló) de 175-200 cm d'alçada.

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

2 Total 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

4 FR41A9M0 u Subministrament i plantació de Phoenix dactylifera (Palmera de dàtils) d'alçada entre 6-8 metres.

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

2 Total 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 06  JARDINERIA I REG
Titol 3 02  REG
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 EIXOS T Longitud Amplada Profunditat

2 xarxa primaria 596,080 0,400 0,500 119,216 C#*D#*E#*F#
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3 xarxa secundaria 1.552,300 0,400 0,500 310,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 429,676

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 EIXOS T Longitud Amplada Profunditat

2 xarxa primaria 596,080 0,400 0,300 71,530 C#*D#*E#*F#

3 xarxa secundaria 1.552,300 0,400 0,300 186,276 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,806

3 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SORRA D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

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

1 EIXOS T Longitud Amplada Profunditat

2 xarxa primaria 596,080 0,400 0,200 47,686 C#*D#*E#*F#

3 xarxa secundaria 1.552,300 0,400 0,200 124,184 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,870

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 06  JARDINERIA I REG
Titol 3 02  REG
Titol 4 02  CANALITZACIÓ I ELEMENTS DE REG

1 FFB28355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons
UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat al fons de la rasa

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

1 EIXOS T Longitud

3 xarxa primaria 596,080 596,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 596,080

2 FFB27355 m Tub de polietilè alimentari de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

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

1 EIXOS T Longitud

3 xarxa secundaria 1.552,300 1.552,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.552,300

3 FN319324 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada

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

Euro
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2 Total vàlvules 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 FRF25012 u Muntatge de by-pass sectorial de reg per a degoteig format per vàlvules de pas, bay-pass,
electrovàlvula+solenoide , filtre i vàlvula de reducció de pressió amb pericó i tapa, totalment colocat i conexionat
a cable de programador de reg, tot amb accesori i peces de llautó.

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

2 Total 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FJM0X004 U Perico per la ubicació de comptador de 40 mm de diàmetre segons especificacions de companyia
suministradora de dimensions aporx. 100x60x40. Fet in situ, d'obra, amb tapes de fosa.

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

2 Total 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FJS1UM10 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor de connexió tipus barcelona de 45
mm i equipada amb vàlvula, col·locada amb morter

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

2 Total 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 07  SENYALITZACIÓ I DEFENSES
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

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

2 Pintat C-32B 434,240 6,000 2.605,440 C#*D#*E#*F#

3 Pintat Ampliació pàrking 2.735,180 2.735,180 C#*D#*E#*F#

4 Pintat Eix-2 2.136,090 2.136,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.476,710

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

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

1 T Superfície

3 C-32B 107,730 107,730 C#*D#*E#*F#

4 Ampliació pàrking 198,980 198,980 C#*D#*E#*F#

5 Zebrats Eix-2 401,160 401,160 C#*D#*E#*F#

Euro
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6 Pintat de senyals Eix-2 31,340 31,340 C#*D#*E#*F#

7 Altres Eix-2 30,670 30,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 769,880

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 07  SENYALITZACIÓ I DEFENSES
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

1 T Unitats

2 C#*D#*E#*F#

3 Total 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

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

1 T Metres

2 C#*D#*E#*F#

3 Senyals circulars 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 Senyals triangulars 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 Senyals octogonals 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

6 Senyals 60x60 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

3 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

1 T Unitats

2 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

1 T Unitats

2 C#*D#*E#*F#

3 Total 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

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

1 T Unitats

2 C#*D#*E#*F#

3 Total 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ
Titol 3 01  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U Pilona de micromàrmol totalment col:locada.

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

1 T Unitat

3 Pilones 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

2 FQ21U020 u Paperera (tipus Barcelona) 60 L formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de
gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de
paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, un
tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular
rodó d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix recolzat sobre l'ancoratge tubular i roblonat a
l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435 mm entre eixos, ancoratge format per un tubular rodó d'acer
galvanitzat de 35 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i 30 cm de longitud col·locat empotrat a la solera de formigó
amb el junt tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre, 2 mm de
gruix i 5 cm de longitud soldat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, reblons d'alumini per unir el suport de la
paperera i l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x 15 cm amb perforacions de 45 mm de diàmetre separades
entre eixos 435 mm

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

1 T Unitat

2 C#*D#*E#*F#

3 Total papereres 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3 FQ13M296 u Banc de llosa de formigó armat amb perforacions, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat amb la base
polida, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó, col·locat recolzat sobre el paviment

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

2 Total bancs 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 09  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 01  CONTROL DE QUALITAT

1 XPAZ0002 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE REMODELACIÓ
Capítol 09  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 02  SEGURETAT I SALUT

1 XPAZ0001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 14/10/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,64M3F228V010 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SORRA D'APORTACIO, AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

P- 1

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €14,45m2F2316501 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 30%

P- 2

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €20,63mFDG5CV02 Canalització amb 2 tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior de D 160 mm amb guies de
plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resistència 10 N/mm2 i col·locació de dues bandes de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa

P- 3

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €6,14mFFB27355 Tub de polietilè alimentari de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

P- 4

(SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €7,33MFFB28355 Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat al fons de
la rasa

P- 5

(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €10.924,98UFHGAE099 Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de comandament amb equips compactes de
protecció, per una potencia de contractació de fins 15 kW amb reductor de flux en capçalera. Tot el
necessari per al correcte funcionament del quadre inclòs, segons indicacions de la Direcció
Facultativa

P- 6

(DEU MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €3.870,50UFHGAE143 Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat públic, inclòs caixa
general de protecció, obra civil, conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada

P- 7

(TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €1.090,40UFHM1E20B Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 10 m d'alçada. Sistema banderola de
IEP, fabricada d'un sol tram amb porta de registre enrasada i placa plana amb cartells.

P- 8

(MIL NORANTA EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €543,21UFHN2J112 Subministre i col.locació de llumenera per a exteriors model Denver Pole/Ay o similar, de 100x100
mm, amb carcassa d'acer inoxidable V4A, coberta de la lluminària de vidre de seguretat
monocapa amb acabat antilliscant, marc per a empotrar en acer inoxidable per a una profunditat
d'empotrat de 120mm. Resistent al trànsit rodat fins a 1,5 t.

P- 9

(CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €299,52UFJM0X004 Perico per la ubicació de comptador de 40 mm de diàmetre segons especificacions de companyia
suministradora de dimensions aporx. 100x60x40. Fet in situ, d'obra, amb tapes de fosa. 

P- 10

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €88,57UFJS1UM10 Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor de connexió tipus
barcelona de 45 mm i equipada amb vàlvula, col·locada amb morter

P- 11

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €73,59UFN319324 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 12

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €833,84uFQ13M296 Banc de llosa de formigó armat amb perforacions, de color gris granític, acabat decapat i
hidrofugat amb la base polida, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó, col·locat recolzat
sobre el paviment

P- 13

(VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €89,77uFQ21U020 Paperera (tipus Barcelona) 60 L formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i
1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una
planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al
desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, un
suport de paperera format per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix recolzat sobre l'ancoratge tubular i roblonat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats
435 mm entre eixos, ancoratge format per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 35 mm de
diàmetre, 3 mm de gruix i 30 cm de longitud col·locat empotrat a la solera de formigó amb el junt
tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre, 2 mm de
gruix i 5 cm de longitud soldat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, reblons d'alumini per unir el
suport de la paperera i l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x 15 cm amb perforacions de 45
mm de diàmetre separades entre eixos 435 mm

P- 14

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €77,04UFQ32U020 Pilona de micromàrmol totalment col:locada.P- 15
(SETANTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €730,61uFR41A9M0 Subministrament i plantació de Phoenix dactylifera (Palmera de dàtils) d'alçada entre 6-8 metres. P- 16
(SET-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €206,49uFR44J9Q0 Subministrament i plantació de Pinus pinea (Pi Pinyoner) d'alçària 4 a 6 m.P- 17
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €134,77uFR49MJP0 Subministrament i plantació d'espècies tipus Chamaerops Humilis (Margalló) de 175-200 cm
d'alçada.

P- 18

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €240,97uFRF25012 Muntatge de by-pass sectorial de reg per a degoteig format per vàlvules de pas, bay-pass,
electrovàlvula+solenoide , filtre i vàlvula de reducció de pressió amb pericó i tapa, totalment
colocat i conexionat a cable de programador de reg, tot amb accesori i peces de llautó.

P- 19

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €9,14m3G214U010 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i
transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 20

(NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €45,86m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 21

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €5,75mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 22

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €5,38m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 23

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €4,16m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 24

(QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €28,52uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

P- 25

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €39,54m2G21B3016 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de panells de senyalització de trànsit,
situats en pòrtics i banderoles de més de 6 m d'alçària

P- 26

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €55,56uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 27

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €39,56uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 28

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €16,51uG21R0003 Arrancada d'arbust existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 29

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €2,26m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 30

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €5,47m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 31

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €4,91m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 32

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €3,94m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 33

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,29m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 34

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €78,05m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 35
(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €17,38m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 36
(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €27,42mG9650007 Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 37

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €10,67mG974U010 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 38

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €11,46mG974U012 Cuneta prefabricada per recollida d'aigües de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm
de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 39

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €28,19m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

P- 40

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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 €27,44tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 41

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €27,41tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-25, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 42

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €29,30tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 43

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €2,00m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 44

(DOS EUROS)

 €0,42m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 45
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €0,26m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 46
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €0,58mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 47

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €10,43m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 48

(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €50,27uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 49

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €69,05uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 50

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €68,67uGBB1U132 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 51

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €67,49uGBB5U410 Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 52

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €20,95mGBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 53

(VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €260,26uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols

P- 54

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €25,77mGD7XUX11 Tub de polietilè de 400 mm de diàmetre nominal classe 1, amb unió elàstica amb anela
el·lastomètrica col·locat al fons de la rasa. 

P- 55

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €32,91mGD7XUX12 Tub de polietilè de 500 mm de diàmetre nominal classe 1, amb unió elàstica amb anela
el·lastomètrica col·locat al fons de la rasa. 

P- 56

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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 €56,19mGD7XUX13 Tub de polietilè de 800 mm de diàmetre nominal classe 1, amb unió elàstica amb anela
el·lastomètrica col·locat al fons de la rasa. 

P- 57

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €521,62uGDD1U012 Pou de registre de 65 cm de diàmetre i fins a 3 m de profunditat, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 58

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €7,13mGG31460U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari

P- 59

(SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €13,69m3GR3PU030 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

P- 60

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €0,74m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra

P- 61

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €32.776,17PAXPAZ0001 Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obraP- 62
(TRENTA-DOS MIL SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €15.000,00PAXPAZ0002 Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat de l'obra.P- 63
(QUINZE MIL EUROS)

Barcelona Octubre 2012,

L´autor del projecte,                       el Tutor del projecte,

Daniel Quilez Cierco                                 Daniel Rodríguez Aranda 

Enginyer de Camins, canals i ports          Enginyer de Camins, Canals i Ports
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M3F228V010 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SORRA D'APORTACIO,
AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

P- 1  €27,64

B0111000 Aigua  €0,04550
B0321000 Sauló sense garbellar  €12,68000

Altres conceptes 14,91 €

m2F2316501 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària,
amb fusta, per a una protecció del 30%

P- 2  €14,45

B0A31000 Clau acer  €0,07770
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,24740
B0D61170 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a

30 usos
 €0,14025

Altres conceptes 12,98 €

mFDG5CV02 Canalització amb 2 tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior de D 160
mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resistència 10
N/mm2 i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa

P- 3  €20,63

B0602220 Formigó de resistència 10 N/mm2, de consistència plàstic i grandària
màxima del granulat 20 mm

 €7,74300

BG22TP10 TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

 €6,48000

Altres conceptes 6,41 €

mFFB27355 Tub de polietilè alimentari de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 4  €6,14

BFB27300 Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal segons UNE 53-131-90

 €1,38720

BFWB2705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €1,23600

BFYB2705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,08000

Altres conceptes 3,44 €

MFFB28355 Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 6
bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mig i col·locat al fons de la rasa

P- 5  €7,33

BFB28300 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53131

 €1,39740

BFWB2805 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €1,87500

BFYB2805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,12000

Altres conceptes 3,94 €

UFHGAE099 Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de comandament amb
equips compactes de protecció, per una potencia de contractació de fins 15
kW amb reductor de flux en capçalera. Tot el necessari per al correcte
funcionament del quadre inclòs, segons indicacions de la Direcció Facultativa

P- 6  €10.924,98

BHG1E210 Centralitzacio d'escomeses via radi  €2.596,51000
BHG2E020 Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de comandament amb

equips compactes de protecció, per una potencia de contractació de fins 15
kW amb reductor de flux en capçalera.

 €7.500,00000

Altres conceptes 828,47 €

UFHGAE143 Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat
públic, inclòs caixa general de protecció, obra civil, conductor, connexions i
drets de companyia, legalitzada

P- 7  €3.870,50
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Sense descomposició 3.870,50 €

UFHM1E20B Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 10 m d'alçada.
Sistema banderola de IEP, fabricada d'un sol tram amb porta de registre
enrasada i placa plana amb cartells.

P- 8  €1.090,40

B0608220 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

 €33,03720

BG212910 TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V

 €0,76200

BG22RJ10 TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

 €2,08800

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar d'1 x 35 mm2  €2,16000
BG3ZE110 TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2  €2,32000
BGD2E010 PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM  €11,24000
BGDZE030 SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI  €0,62000
BHM1E30B COLUMNA IMPU TIPUS IMP 1120 METAL.LICA TELESCOPICA DE

DIAMETRE VARIABLE AMB ACABAT GALVANITZAT I PORTES
RECTANGULARS DE REGISTRE AMB TANCAMENT PER A CLAU
TRIANGULAR, CARGOLS D'ACER INOXIDABLE I JUNTA TORICA DE
FUNDICIO D'ALUMINI. CREUETA SIMPLE SUPERIOR PER A
LLUMINARIA I BRAÇ A MITJA ALÇADA PER TUB FLUORESCENT DE 1,7
M DE LONGITUD, AMB UNA ALÇADA TOTAL DE 9 M, INCLOS PLATINA
DE SUPORT 

 €899,25000

BHMZ1006 CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO  €15,25000
Altres conceptes 123,67 €

UFHN2J112 Subministre i col.locació de llumenera per a exteriors model Denver Pole/Ay o
similar, de 100x100 mm, amb carcassa d'acer inoxidable V4A, coberta de la
lluminària de vidre de seguretat monocapa amb acabat antilliscant, marc per
a empotrar en acer inoxidable per a una profunditat d'empotrat de 120mm.
Resistent al trànsit rodat fins a 1,5 t.

P- 9  €543,21

BHN0JJ12 Llumenera PRQ-104, amb làmpada de 100w vsap, grau de protecció ip-65,
amb vidre templat corbat

 €500,25000

Altres conceptes 42,96 €

UFJM0X004 Perico per la ubicació de comptador de 40 mm de diàmetre segons
especificacions de companyia suministradora de dimensions aporx.
100x60x40. Fet in situ, d'obra, amb tapes de fosa. 

P- 10  €299,52

Sense descomposició 299,52 €

UFJS1UM10 Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor
de connexió tipus barcelona de 45 mm i equipada amb vàlvula, col·locada
amb morter

P- 11  €88,57

BJS1UM10 BOCA DE REG DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
OVALADA DE 40 MM I RACOR DE CONNEXIO TIPUS BARCELONA DE
45 MM I EQUIPADA AMB VALVULA

 €51,68000

Altres conceptes 36,89 €

UFN319324 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 12  €73,59

BN319320 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 10 bar de PN,
de bronze, preu alt

 €52,40000

Altres conceptes 21,19 €

uFQ13M296 Banc de llosa de formigó armat amb perforacions, de color gris granític,
acabat decapat i hidrofugat amb la base polida, de 296 cm de llargària, amb
suports de formigó, col·locat recolzat sobre el paviment

P- 13  €833,84
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BQ13M296 Banc de llosa de formigó armat amb perforacions, de color gris granític,
acabat decapat i hidrofugat amb la base polida, de 296 cm de llargària, amb
suports de formigó

 €752,00000

Altres conceptes 81,84 €

uFQ21U020 Paperera (tipus Barcelona) 60 L formada per un tubular d'acer galvanitzat de
20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de
gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de paperera
de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al
desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i
2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular rodó d'acer
galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix recolzat sobre l'ancoratge
tubular i roblonat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435 mm
entre eixos, ancoratge format per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 35
mm de diàmetre, 3 mm de gruix i 30 cm de longitud col·locat empotrat a la
solera de formigó amb el junt tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular
d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre, 2 mm de gruix i 5 cm de longitud
soldat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, reblons d'alumini per unir el
suport de la paperera i l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x 15 cm amb
perforacions de 45 mm de diàmetre separades entre eixos 435 mm

P- 14  €89,77

BQ21U020 PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA
PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE
DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX
AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE
30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM
DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE
TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT SEPARATS 435 MM ENTRE EIXOS, ANCORATGE
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM
DE DIAMETRE, 3 MM DE GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COL.LOCAT
EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGO AMB EL JUNT
TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE
LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT,
REBLONS D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE LA PAPERERA I
L'ANCORATGE I PECES DE GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB
PERFORACIONS DE 45 MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS
435 MM

 €76,46000

Altres conceptes 13,31 €

UFQ32U020 Pilona de micromàrmol totalment col:locada.P- 15  €77,04

BQ42U020 PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER
FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT
PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65
MM

 €61,81000

Altres conceptes 15,23 €

uFR41A9M0 Subministrament i plantació de Phoenix dactylifera (Palmera de dàtils)
d'alçada entre 6-8 metres. 

P- 16  €730,61

BR41A9M0 Palmera de Canàries (Phoenix canariensis) de 4 a 6 m d'alçària, amb pa de
terra sense protecció

 €695,82000

Altres conceptes 34,79 €

uFR44J9Q0 Subministrament i plantació de Pinus pinea (Pi Pinyoner) d'alçària 4 a 6 m.P- 17  €206,49

BR44J9Q0 Pi pinyer (Pinus pinea) d'alçària 4 a 6 m, amb pa de terra protegit amb malla
metàl.lica i guix

 €196,66000

Altres conceptes 9,83 €
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uFR49MJP0 Subministrament i plantació d'espècies tipus Chamaerops Humilis (Margalló)
de 175-200 cm d'alçada.

P- 18  €134,77

BR49MJP0 Tell argentat (tilia tomentosa) de circumferència de 20 a 25 cm, amb pa de
terra amb malla metàl.lica

 €128,35000

Altres conceptes 6,42 €

uFRF25012 Muntatge de by-pass sectorial de reg per a degoteig format per vàlvules de
pas, bay-pass, electrovàlvula+solenoide , filtre i vàlvula de reducció de
pressió amb pericó i tapa, totalment colocat i conexionat a cable de
programador de reg, tot amb accesori i peces de llautó.

P- 19  €240,97

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

 €2,88000

BN32B420 Vàlvula d'esfera manual cos de pvc, per a ø 32 mm, muntada a rosca dins
de pericó.

 €15,39000

BN631010 Electrovàlvula de 1 1/2'' amb regulador de cabdal, components en acer
inoxidable, cos de fibra de vidre  i nylon.

 €63,65000

BN3AX425 Vàlvula reductora de pressió per a una rang de 0,5 a 10 bar, amb rosca, de
diàmetre nominal 1 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, muntada en pericó de
canalització soterrada.

 €46,35238

FDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra

 €59,30464

FDKZ3159 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

 €26,35695

Altres conceptes 27,04 €

m3G214U010 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i
massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 20  €9,14

Altres conceptes 9,14 €

m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 21  €45,86

Altres conceptes 45,86 €

mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 22  €5,75

Altres conceptes 5,75 €

m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 23  €5,38

Altres conceptes 5,38 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 24  €4,16

Altres conceptes 4,16 €

uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 25  €28,52

Altres conceptes 28,52 €

m2G21B3016 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de panells de
senyalització de trànsit, situats en pòrtics i banderoles de més de 6 m
d'alçària

P- 26  €39,54

Altres conceptes 39,54 €
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uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 27  €55,56

Altres conceptes 55,56 €

uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 28  €39,56

Altres conceptes 39,56 €

uG21R0003 Arrancada d'arbust existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 29  €16,51

Altres conceptes 16,51 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 30  €2,26

Altres conceptes 2,26 €

m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 31  €5,47

Altres conceptes 5,47 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 32  €4,91

B0111000 Aigua  €0,04550
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,52800

Altres conceptes 1,34 €

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 33  €3,94

B0111000 Aigua  €0,04550
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,45600

Altres conceptes 3,44 €

m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 34  €0,29

Altres conceptes 0,29 €

m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 35  €78,05

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €65,98200

Altres conceptes 12,07 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 

P- 36  €17,38

B0111000 Aigua  €0,04550
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €15,45600

Altres conceptes 1,88 €
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mG9650007 Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 37  €27,42

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €4,78240

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,72753
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,84000
B0DZA000 Desencofrant  €0,03600
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,12000
B9651U07 Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus T-5 sèrie 1a  €8,23200

Altres conceptes 11,68 €

mG974U010 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 38  €10,67

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,07125
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,58680

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,37555
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,42000
B0DZA000 Desencofrant  €0,01800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,06000
B974U010 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 4 cm de

gruix
 €2,50950

Altres conceptes 3,63 €

mG974U012 Cuneta prefabricada per recollida d'aigües de morter de ciment blanc de 20
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

P- 39  €11,46

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,07125
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,58680

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,37555
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,42000
B0DZA000 Desencofrant  €0,01800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,06000
B974U012 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
 €2,83500

Altres conceptes 4,09 €

m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

P- 40  €28,19

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,14250
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €5,97800

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,25330
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €4,74600

Altres conceptes 15,07 €

tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 41  €27,44

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €20,16000

Altres conceptes 7,28 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-25, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 42  €27,41
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B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €20,13000

Altres conceptes 7,28 €

tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 43  €29,30

B9H1U512 Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €21,39000

Altres conceptes 7,91 €

m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 44  €2,00

B9H3U004 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €1,46820

Altres conceptes 0,53 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 45  €0,42

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,31200
Altres conceptes 0,11 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 46  €0,26

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,12000
Altres conceptes 0,14 €

mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 47  €0,58

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,22120
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,03840

Altres conceptes 0,32 €

m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 48  €10,43

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €1,42200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,30720

Altres conceptes 8,70 €

uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 49  €50,27

BBM1U100 Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €37,26000

Altres conceptes 13,01 €

uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 50  €69,05

BBM1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €55,88000

Altres conceptes 13,17 €

uGBB1U132 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

P- 51  €68,67

BBM1U132 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €55,52000
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Altres conceptes 13,15 €

uGBB5U410 Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 52  €67,49

BBM5U410 Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI
nivell 2

 €47,98000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €6,41280

Altres conceptes 13,10 €

mGBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 53  €20,95

BBMZU610 Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €18,47000

Altres conceptes 2,48 €

uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil
per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 54  €260,26

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €65,98200

B071UC01 Morter M-80  €1,79980
B0A3UC10 Clau acer  €0,42350
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,84800
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €2,77200
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura  €68,87000

Altres conceptes 118,56 €

mGD7XUX11 Tub de polietilè de 400 mm de diàmetre nominal classe 1, amb unió elàstica
amb anela el·lastomètrica col·locat al fons de la rasa. 

P- 55  €25,77

BFB1U2X2 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 300 mm, PN 10, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €19,71900

Altres conceptes 6,05 €

mGD7XUX12 Tub de polietilè de 500 mm de diàmetre nominal classe 1, amb unió elàstica
amb anela el·lastomètrica col·locat al fons de la rasa. 

P- 56  €32,91

BFB1U2X3 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 600 mm, PN 10, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €25,94550

Altres conceptes 6,96 €

mGD7XUX13 Tub de polietilè de 800 mm de diàmetre nominal classe 1, amb unió elàstica
amb anela el·lastomètrica col·locat al fons de la rasa. 

P- 57  €56,19

BFB1U2X4 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 800 mm, PN 10, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €48,69000

Altres conceptes 7,50 €

uGDD1U012 Pou de registre de 65 cm de diàmetre i fins a 3 m de profunditat, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 58  €521,62

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €69,34480

B071UC01 Morter M-80  €4,49950
BDD1U004 Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb

forats per a tubs
 €74,42000

BDD1U024 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària

 €76,74000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

 €113,39000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €23,88000
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Altres conceptes 159,35 €

mGG31460U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació
necessari

P- 59  €7,13

BG31460U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €3,13000

Altres conceptes 4,00 €

m3GR3PU030 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos

P- 60  €13,69

BR34U001 Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics  €0,32500
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,16500
BR3PU001 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra  €9,44000

Altres conceptes 3,76 €

m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el
subministrament de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

P- 61  €0,74

B0111000 Aigua  €0,01638
BR4UJJ01 Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per

espècies herbàcies adaptades agroclimàticament
 €0,13290

Altres conceptes 0,59 €

PAXPAZ0001 Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obraP- 62  €32.776,17

Sense descomposició 32.776,17 €

PAXPAZ0002 Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat de l'obra.P- 63  €15.000,00

Sense descomposició 15.000,00 €

Enginyer de Camins, Canals i Ports          Enginyer de Camins, Canals i Ports

Barcelona Octubre 2012,

L´autor del projecte,                       el Tutor del projecte,

Daniel Quilez Cierco                        Daniel Rodríguez Aranda 
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OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

TITOL 3 ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

14.955,7809,14 136.695,83

2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 21)

1.533,57045,86 70.329,52

3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 23)

1.997,4205,38 10.746,12

4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 24)

20.901,8104,16 86.951,53

5 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 22)

1.239,9605,75 7.129,77

6 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 27)

22,00055,56 1.222,32

7 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

37,00039,56 1.463,72

8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 25)

26,00028,52 741,52

9 G21B3016 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
panells de senyalització de trànsit, situats en pòrtics i banderoles
de més de 6 m d'alçària (P - 26)

1,00039,54 39,54

10 G21R0003 u Arrancada d'arbust existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 29)

245,00016,51 4.044,95

TITOL 3TOTAL 01.01.01 319.364,82

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 EXCAVACIONS I TERRAPLENS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 30)

3.239,4202,26 7.321,09

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 32)

9.816,5304,91 48.199,16
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3 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 34)

8.622,1500,29 2.500,42

4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 36)

6.197,92317,38 107.719,90

TITOL 3TOTAL 01.02.01 165.740,57

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL SANEJAMENT03

TITOL 3 PLUVIAL01

TITOL 4 RASES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
31)

9.782,7955,47 53.511,89

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 33)

5.631,8383,94 22.189,44

3 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SORRA
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 1)

3.051,51527,64 84.343,87

4 F2316501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30% (P - 2)

6.731,28014,45 97.267,00

TITOL 4TOTAL 01.03.01.01 257.312,20

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL SANEJAMENT03

TITOL 3 PLUVIAL01

TITOL 4 COL·LECTORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD7XUX11 m Tub de polietilè de 400 mm de diàmetre nominal classe 1, amb
unió elàstica amb anela el·lastomètrica col·locat al fons de la
rasa.  (P - 55)

594,18025,77 15.312,02

2 GD7XUX12 m Tub de polietilè de 500 mm de diàmetre nominal classe 1, amb
unió elàstica amb anela el·lastomètrica col·locat al fons de la
rasa.  (P - 56)

527,23032,91 17.351,14

3 GD7XUX13 m Tub de polietilè de 800 mm de diàmetre nominal classe 1, amb
unió elàstica amb anela el·lastomètrica col·locat al fons de la
rasa.  (P - 57)

1.122,36056,19 63.065,41

4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 54)

196,000260,26 51.010,96

5 GDD1U012 u Pou de registre de 65 cm de diàmetre i fins a 3 m de profunditat,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons
plànols (P - 58)

73,000521,62 38.078,26
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TITOL 4TOTAL 01.03.01.02 184.817,79

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 FERM C-32B/EIX-201

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 44)

792,2342,00 1.584,47

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 41)

2.904,85727,44 79.709,28

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-25, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 42)

3.961,17027,41 108.575,67

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 45) 11.481,6500,42 4.822,29

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 46) 34.444,9500,26 8.955,69

TITOL 3TOTAL 01.04.01 203.647,40

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 FERM PARKING02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 43)

1.311,98929,30 38.441,28

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-25, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 42)

1.967,98427,41 53.942,44

3 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 46) 9.507,1700,26 2.471,86

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 45) 9.507,1700,42 3.993,01

TITOL 3TOTAL 01.04.02 98.848,59

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 40)

12.903,55028,19 363.751,07

2 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 35)

1.290,35578,05 100.712,21

3 G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 37)

4.088,28027,42 112.100,64

4 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 38)

3.750,54010,67 40.018,26
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5 G974U012 m Cuneta prefabricada per recollida d'aigües de morter de ciment
blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 39)

724,32011,46 8.300,71

TITOL 3TOTAL 01.04.03 624.882,89

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC05

TITOL 3 RASES I CANALITZACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
31)

613,9235,47 3.358,16

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 33)

358,1223,94 1.411,00

3 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SORRA
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 1)

221,69527,64 6.127,65

4 FDG5CV02 m Canalització amb 2 tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior
de D 160 mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó
de resistència 10 N/mm2 i col·locació de dues bandes de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa
 (P - 3)

1.705,34020,63 35.181,16

TITOL 3TOTAL 01.05.01 46.077,97

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC05

TITOL 3 PONTS DE LLUM02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHN2J112 U Subministre i col.locació de llumenera per a exteriors model
Denver Pole/Ay o similar, de 100x100 mm, amb carcassa d'acer
inoxidable V4A, coberta de la lluminària de vidre de seguretat
monocapa amb acabat antilliscant, marc per a empotrar en acer
inoxidable per a una profunditat d'empotrat de 120mm. Resistent
al trànsit rodat fins a 1,5 t. (P - 9)

79,000543,21 42.913,59

2 FHM1E20B U Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 10 m
d'alçada. Sistema banderola de IEP, fabricada d'un sol tram amb
porta de registre enrasada i placa plana amb cartells. (P - 8)

79,0001.090,40 86.141,60

TITOL 3TOTAL 01.05.02 129.055,19

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC05

TITOL 3 QUADRES DE COMANDAMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHGAE099 U Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de
comandament amb equips compactes de protecció, per una
potencia de contractació de fins 15 kW amb reductor de flux en
capçalera. Tot el necessari per al correcte funcionament del

3,00010.924,98 32.774,94
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quadre inclòs, segons indicacions de la Direcció Facultativa
 (P - 6)

2 FHGAE143 U Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de
l'enllumenat públic, inclòs caixa general de protecció, obra civil,
conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada (P - 7)

3,0003.870,50 11.611,50

TITOL 3TOTAL 01.05.03 44.386,44

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC05

TITOL 3 CONDUCTORS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P - 59)

1.705,3407,13 12.159,07

TITOL 3TOTAL 01.05.04 12.159,07

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL JARDINERIA I REG06

TITOL 3 PLANTACIÓ01

TITOL 4 APORTACIÓ DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa
sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 60)

32,10013,69 439,45

TITOL 4TOTAL 01.06.01.01 439,45

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL JARDINERIA I REG06

TITOL 3 PLANTACIÓ01

TITOL 4 PLANTACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 61)

12.941,8000,74 9.576,93

2 FR44J9Q0 u Subministrament i plantació de Pinus pinea (Pi Pinyoner)
d'alçària 4 a 6 m. (P - 17)

65,000206,49 13.421,85

3 FR49MJP0 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Chamaerops
Humilis (Margalló) de 175-200 cm d'alçada. (P - 18)

68,000134,77 9.164,36

4 FR41A9M0 u Subministrament i plantació de Phoenix dactylifera (Palmera de
dàtils) d'alçada entre 6-8 metres.  (P - 16)

84,000730,61 61.371,24

TITOL 4TOTAL 01.06.01.02 93.534,38

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL JARDINERIA I REG06

TITOL 3 REG02

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
31)

429,6765,47 2.350,33

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 33)

257,8063,94 1.015,76

3 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SORRA
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 1)

171,87027,64 4.750,49

TITOL 4TOTAL 01.06.02.01 8.116,58

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL JARDINERIA I REG06

TITOL 3 REG02

TITOL 4 CANALITZACIÓ I ELEMENTS DE REG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FFB28355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat al fons de la rasa
(P - 5)

596,0807,33 4.369,27

2 FFB27355 m Tub de polietilè alimentari de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat al fons de la rasa (P - 4)

1.552,3006,14 9.531,12

3 FN319324 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 12)

9,00073,59 662,31

4 FRF25012 u Muntatge de by-pass sectorial de reg per a degoteig format per
vàlvules de pas, bay-pass, electrovàlvula+solenoide , filtre i
vàlvula de reducció de pressió amb pericó i tapa, totalment
colocat i conexionat a cable de programador de reg, tot amb
accesori i peces de llautó. (P - 19)

9,000240,97 2.168,73

5 FJM0X004 U Perico per la ubicació de comptador de 40 mm de diàmetre
segons especificacions de companyia suministradora de
dimensions aporx. 100x60x40. Fet in situ, d'obra, amb tapes de
fosa.  (P - 10)

9,000299,52 2.695,68

6 FJS1UM10 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40
mm i racor de connexió tipus barcelona de 45 mm i equipada
amb vàlvula, col·locada amb morter (P - 11)

9,00088,57 797,13

TITOL 4TOTAL 01.06.02.02 20.224,24

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSES07

TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 47)

7.476,7100,58 4.336,49

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb

769,88010,43 8.029,85
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pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 48)

TITOL 3TOTAL 01.07.01 12.366,34

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I DEFENSES07

TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 52)

20,00067,49 1.349,80

2 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 53)

110,00020,95 2.304,50

3 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 49)

6,00050,27 301,62

4 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 50)

9,00069,05 621,45

5 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 51)

20,00068,67 1.373,40

TITOL 3TOTAL 01.07.02 5.950,77

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ08

TITOL 3 MOBILIARI URBÀ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ32U020 U Pilona de micromàrmol totalment col:locada. (P - 15) 37,00077,04 2.850,48

2 FQ21U020 u Paperera (tipus Barcelona) 60 L formada per un tubular d'acer
galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa
perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre,
una planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues
perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir,
un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, un suport de paperera format per un tubular rodó d'acer
galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix recolzat sobre
l'ancoratge tubular i roblonat a l'ancoratge tubular d'acer
galvanitzat separats 435 mm entre eixos, ancoratge format per
un tubular rodó d'acer galvanitzat de 35 mm de diàmetre, 3 mm
de gruix i 30 cm de longitud col·locat empotrat a la solera de
formigó amb el junt tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular
d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre, 2 mm de gruix i 5 cm
de longitud soldat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, reblons
d'alumini per unir el suport de la paperera i l'ancoratge i peces de
granit de 40 x 40 x 15 cm amb perforacions de 45 mm de
diàmetre separades entre eixos 435 mm (P - 14)

32,00089,77 2.872,64

3 FQ13M296 u Banc de llosa de formigó armat amb perforacions, de color gris
granític, acabat decapat i hidrofugat amb la base polida, de 296
cm de llargària, amb suports de formigó, col·locat recolzat sobre
el paviment (P - 13)

27,000833,84 22.513,68

Euro
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PRESSUPOST Pàg.:14/10/12 8Data:

TITOL 3TOTAL 01.08.01 28.236,80

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES09

TITOL 3 CONTROL DE QUALITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAZ0002 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat de
l'obra. (P - 63)

1,00015.000,00 15.000,00

TITOL 3TOTAL 01.09.01 15.000,00

OBRA PRESSUPOST  PROJECTE REMODELACIÓ01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES09

TITOL 3 SEGURETAT I SALUT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAZ0001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de
l'obra (P - 62)

1,00032.776,17 32.776,17

TITOL 3TOTAL 01.09.02 32.776,17

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Projecte de remodelació de part de la C-32B i el polígon del Mas Blau II en l´accés a l´Aeroport

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/10/12 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.03.01.01  RASES 257.312,20

Titol 4 01.03.01.02  COL·LECTORS 184.817,79

Titol 3 01.03.01  PLUVIAL 442.129,99

Titol 4 01.06.01.01  APORTACIÓ DE TERRES 439,45

Titol 4 01.06.01.02  PLANTACIONS 93.534,38

Titol 3 01.06.01  PLANTACIÓ 93.973,83

Titol 4 01.06.02.01  MOVIMENT DE TERRES 8.116,58

Titol 4 01.06.02.02  CANALITZACIÓ I ELEMENTS DE REG 20.224,24

Titol 3 01.06.02  REG 28.340,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
564.444,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  ENDERROCS 319.364,82

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 319.364,82

Titol 3 01.02.01  EXCAVACIONS I TERRAPLENS 165.740,57

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 165.740,57

Titol 3 01.03.01  PLUVIAL 442.129,99

Capítol 01.03  SANEJAMENT 442.129,99

Titol 3 01.04.01  FERM C-32B/Eix-2 203.647,40

Titol 3 01.04.02  FERM PARKING 98.848,59

Titol 3 01.04.03  PAVIMENTS 624.882,89

Capítol 01.04  FERMS I PAVIMENTS 927.378,88

Titol 3 01.05.01  RASES I CANALITZACIONS 46.077,97

Titol 3 01.05.02  PONTS DE LLUM 129.055,19

Titol 3 01.05.03  QUADRES DE COMANDAMENT 44.386,44

Titol 3 01.05.04  CONDUCTORS 12.159,07

Capítol 01.05  ENLLUMENAT PÚBLIC 231.678,67

Titol 3 01.06.01  PLANTACIÓ 93.973,83

Titol 3 01.06.02  REG 28.340,82

Capítol 01.06  JARDINERIA I REG 122.314,65

Titol 3 01.07.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 12.366,34

Titol 3 01.07.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 5.950,77

Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ I DEFENSES 18.317,11

Titol 3 01.08.01  MOBILIARI URBÀ 28.236,80

Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ 28.236,80

Titol 3 01.09.01  CONTROL DE QUALITAT 15.000,00

Titol 3 01.09.02  SEGURETAT I SALUT 32.776,17

Capítol 01.09  PARTIDES ALÇADES 47.776,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.302.937,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 319.364,82

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 165.740,57

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/10/12 Pàg.: 2

Capítol 01.03  SANEJAMENT 442.129,99

Capítol 01.04  FERMS I PAVIMENTS 927.378,88

Capítol 01.05  ENLLUMENAT PÚBLIC 231.678,67

Capítol 01.06  JARDINERIA I REG 122.314,65

Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ I DEFENSES 18.317,11

Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ 28.236,80

Capítol 01.09  PARTIDES ALÇADES 47.776,17

Obra 01 Pressupost Projecte Remodelació 2.302.937,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.302.937,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Projecte Remodelació 2.302.937,66

2.302.937,66

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 

 PER CONTRACTE 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 2.302.937,66 €

13,00 % Despeses generals SOBRE 2.302.937,66.......................................................... 299.381,90 €

6,00 % Benefici industrial SOBRE 2.302.937,66............................................................... 138.176,26 €

Subtotal ............... 2.740.495,82 €

21,00 % IVA SOBRE 2.740.495,82................................................................................... 575.504,12 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA .................................... 3.315.999,94 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 

( TRES MILIONS TRES-CENTS QUINZE MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

21,00 % IVA SOBRE 0,00................................................................................................. 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ................................ 3.315.999,94 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( TRES MILIONS TRES-CENTS QUINZE MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CENTIMS )

Barcelona Octubre 2012,

L´autor del projecte,                       el Tutor del projecte,

Daniel Quilez Cierco                        Daniel Rodríguez Aranda
Enginyer de Camins, Canals i Ports          Enginyer de Camins, Canals i Ports
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