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SIGNATURES 
 
Aquest projecte executiu per a la MILLORA I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS POLÍGONS 
INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET (Clot del Tufau, Farinera, Les Vives-Casacuberta, 
Les Vives-castellet, Pla de les Vives) al municipi de Sant Vicenç de Castellet, que es composa de 
memòria, estudi de seguretat i salut, control de qualitat, gestió de residus, plecs de condicions, 
pressupost i plànols, valorat amb un pressupost d'execució material de 172.515,16€ i pressupost 
d'execució per contracte amb IVA de 248.404,58€, ha estat redactat per BESORA ENGINYERIA i 
ARQUITECTURA, i subscrit per l'enginyer Ramon Besora i Vives. 
 
Sallent, a novembre de 2019 
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DIVISIÓ DE LOTS 
 
En virtut de l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que 
es transposen  a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i atenent a l'article 99, objecte del contracte, al seu 
apartat 3 indica que sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, haurà de preveu-
re's la realització independent de cada una de les seves parts per mitjà de la divisió en lots. 

La divisió de lots prevista al projecte és de 3. 
 
LOT 1 
Abast:    Corresponent als treballs d'enllumenat 
Import (P.E.M.):  133.097,28€  
 
 
LOT 2 
Abast:    Corresponent a la vialitat, asfaltat de ferms. 
Import (P.E.M.):  27.970,57€ 
 
LOT 3 
Abast:    Corresponent a la senyalèctica. 
Import (P.E.M.):  11.447,31€ 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA 
I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS  

POLÍGONS INDUSTRIAL



 

 

1.1 IDENTIFICACIÓ: 
 
ÀMBIT:     Polígons industrials de Sant Vicenç de Castellet (Clot del Tufau,   
    Farinera, Les Vives Castellet, Les Vives Casacuberta, Pla de les    
   Vives) 
      
POBLACIÓ:      SANT VICENÇ DE CASTELLET  
 
PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET  

 CIF: P0826200H 
 Plaça de l’ajuntament, 10 
 08295 Sant Vicenç de Castellet 
 Telèfon: 93.693.06.11 
 e-mail: svcastellet@santvi.cat 
 

REDACTOR DEL PROJECTE:   BESORAENGINYERS 
Ramon Besora i Vives, Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat número  14.525   CETIM 

 
DATA DEL PROJECTE:    NOVEMBRE 2019 
 
OBJECTE DEL PROJECTE:  PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ DE 

DIFERENTS POLÍGONS INDUSTRIALS 
 
DURACIÓ DE L’OBRA:   3 mesos  
 
 
1.2 ANTECEDENTS 
El promotor municipal encarrega la redacció del projecte executiu, Amb anterioritat a aquest projecte han 
estat realitzats els següents estudis previs:  
 
 

- Avant projecte per a la millora i modernització de diferents polígons industrials a Sant Vicenç de 
castellet, redactat per Lluís Iglesias Pera, arquietecte i Jordi Vall Droguet arquitecte cap del dels 
serveis territorials en data gener de 2018. 
 

- Pla director en fase de revisió d'enllumenat de Sant Vicenç de Castellet, redactat per l'enginyer Manel 
Roig Cunill en data octubre de 2018. 

 
 
1.3 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L'objecte del projecte es el de millorar i modernitzar els polígons de Sant Vicenç de Castellet, acometen les 
següents actuacions: 

- Substitució de l'enllumenat actual per enllumenat amb tecnologia LED, seguint les indicacions del Pla 
director d'enllumenat. 

- Subministrament, col·locació i instal·lació de noves columnes d'enllumenat amb les corresponents 
làmpades LED. 

- Subministrament i col·locació de senyalèctica interior dels polígons, amb la finalitat de millorar les 
comunicacions internes del polígon, i establir prioritats de pas en alguns punts concrets. 

- Millora puntual dels ferms asfàltics actuals en els punts en que es troben en mal estat. 
- Millora de l'accessibilitat amb la col·locació de dos guals de vianants. 

 
 
1.4 AMBIT DEL PROJECTE 
 
L'àmbit del present projecte abasta els polígons industrials recepcionats de Clot del Tufau i de Les Vives-
Castellet, també inclou els polígons industrials de La Farinera i Les Vives-Casacuberta que són terrenys 
qualificats de sòl urbà consolidat per part del planejament general i per tant, no calia recepcionar les obres 
d’urbanització ja que el mateix planejament considerava que tenia les condicions necessàries i els serveis 
urbanístics per a classificar-lo de sòl urbà i finalment inclou la part recepcionada del polígon industrial de Les 
Vives. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

② 
 

③ 

④ 

mailto:svcastellet@santvi.cat


 

 

La identificació dels diferents polígons és la que segueix. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 RESUM DEL PRESSUPOST 
El pressupost de les actuacions incloses en el projecte de millora i modernització dels polígons industrials de 
Sant Vicenç de Castellet és: 
 
1 LOT 1 - ENLLUMENAT     
  1.1 ENLLUMENAT NOU     
  1.1.1 RASES EN TERRA . 868,00   
  1.1.2 RASES EN VORERA . 10.989,00   
  1.1.3 RASES EN CALÇADES . 16.266,10   
  1.1.4 CABLEJAT . 12.599,50   
  1.1.5 LÀMPADES I COLUMNES D'ENLLUMENAT . 22.206,80   
  1.1.6 ALTRES . 6.535,44   
  Total 1.1 ENLLUMENAT NOU ..........: 71.245,07   
  1.2 ENLLUMENAT EXISTENT . 61.682,44   
  1.3 SEGURETAT I SALUT . 1.500,00   
  1.4 CONTROL DE QUALITAT . 450,00   
  Total 1 LOT 1 - ENLLUMENAT ..........: 137.563,27   
2 LOT 2 - VIALITAT     
  2.1 PAVIMENTACIÓ . 25.332,25   
  2.2 GUALS ACCESSIBLES . 1.288,32   
  2.3 SEGURETAT I SALUT . 900,00   
  2.4 CONTROL DE QUALITAT . 450,00   
  Total 2 LOT 2 - VIALITAT ..........: 27.970,57   
3 LOT 3 - SENYALECTICA     
  3.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL . 602,42   
  3.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL . 9.902,54   
  3.3 SEGURETAT I SALUT . 542,35   
  3.4 CONTROL DE QUALITAT . 400,00   
  Total 3 LOT 3 - SENYALECTICA ..........: 11.447,31   
Pressupost d'execució material (PEM) 172.515,16   
13% de despeses generals 22.426,97   
6% de benefici industrial 10.350,91   
Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 205.293,04   
21% IVA 43.111,54   
Pressupost d'execució per contracta con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 248.404,58   
            
Puja el pressupost d'execució per contracta amb IVA a l'expressada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-CINC 
MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS.   

Sant Vicenç de Castellet, novembre 2019     
 
  

La propietat       El Tècnic redactor del projecte 
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1.6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) 
de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d‘octubre de Contractes del Sector Públic, es redacta el 
corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que s’adjunta al present projecte. 
 
A l’annex nº 1 s’adjunta l' Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.7. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Per donar compliment a les disposicions del RD.105/2008, s'han inclòs en l'Annex nº 4: Gestió de 
residus, les observacions i obligacions que en matèria de gestió de residus s'han d'observar en el 
transcurs de les obres. 
 
1.8. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El termini que es proposa per a l'execució de les obres compreses en el present projecte és d'3 
MESOS,  a partir de la data de l'Acta de Replanteig.. 
 
1.9 MILLORA DE L'ENLLUMENAT 
 
 
1.9.1. ACTUACIÓ A REALITZAR 
 
La implantació del nou enllumenat constarà de dues actuacions, una primer serà la de substitució de 
lluminàries de Vapor de Sodi d'Alta Pressió per lluminàries tipus LED, i l'altre actuació serà la 
d'ampliació  del nombre de punts de llum també de LED. 
 
Amb aquest canvi es pretén assolir millor qualitat de llum i un estalvi energètic amb la reducció de 
potencia instal·lada, així com una millor seguretat del polígon. 
 
La implantació del nou enllumenat suposarà també la realització de canalitzacions noves, nous 
tubulars, línies de terra i d’alimentació, i la instal·lació de suports i llumeneres noves, adaptant-lo a les 
característiques urbanes de cada carrer. 
 
La substitució de llumeneres existents no implicarà la instal·lació de nous suports per les mateixes. 
 
L'actuació corresponent a la substitució de lluminàries existents per lluminàries LED no suposarà per 
laugments de potencies ni addició de noves sortides del quadre degut a la reducció de potencia. 
 
No obtant el que fa a l'ampliació de nous punts de llum, en quadre Q27 s'afegirà una nova línia al 
quadre amb les proteccions tèrmiques i diferencials. Pel que fa al Q24 caldrà realitar una nova sortida 
del quadre. En lo referent a la legalització dels nous punts de llum, el Q27 no requerira de projecte de 
legaltzació per ser inferior a 5kW, si que el requerirà el Q24. 
 
 
 

1.9.2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
 
Les noves lluminàries seran tipus led i el model escollit  és de la marca NOVALITU, model Milan M (o 
similar prèvia aprovació de la Direcció facultativa). 
 
Les característiques d'aquesta lluminària són: 
 
Cos:    Fosa d'alumini injec0074at a pressió. Vidre temperat de 4mm. 
Cargols:  Cargols d'acer inoxidable. 
Bloc Òptic:  Mòdul NOVATILUX en 1 format (32 LED) de 3000ºK de  temperatura de color. 
   Óptica Asimètrica Extensiva 
Equip Electrònic:  Driver regulable de corrent constant. Incorporat dins de la lluminària, 
   precablejat sobre placa d'acer galvanitzada. Classe II. 
   Protector de sobretensions de 20kA. 
Regulació:   Amb regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R ajustable. 
Font de Llum:   LED: 60 - 80 - 100 W segons projecte 
Acabat:   Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat electrostàticament, i 
   sublimat al forn. Resistent a la corrosió.Color RAL 9022. 
Alçada de Muntatge: 7 -9 m. segons projecte 
Fixació:   Lateral o Top: Ø60 mm. 
Orientable:   Lluminària orientable de 0 º a 15 º d'inclinació. 
 

 
 

 
 
Les columna de suportació seran troncocòniques de 7, 8 i 9m. d'alçada de característiques: 
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Material: Planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica 
Alçada:  7/8/9 m  coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, 
col·locada sobre dau de formigó. 
 
1.9.3. ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
 
A l'annex s'adjunten diferents estudis luminotècnics per a diferents carrers tipus de manera que es 
defineix de forma simplificada les necessitats luminiques dels diferents sectors i carrers dels polígons. 
 
Carrer Tipus 1: Pla de les Vives - C/Catalina Albert 
 
Carrer Tipus 2: Pla de les Vives - C/Carme Karr 
 
Carrer Tipus 3: Clot del Tufau - C/Clot del Tufau 
 
Carrer Tipus 4: La Farinera - Crta. Vella 
 
Carrer Tipus 5: Casacuberta - Crat. Castellet 
 
Als anexos es poden observar els diferents resultats. 
 
 

 
 
 

 
1.9.4. RASES PER PAS D'INSTAL·LACIONS 
 
S'han estudiat i valorat tres tipologies de rases. 
 
- Rases per paviment no urbanitzat (terra) 
- Rases per paviment de vorera 
- Rases per calçada. 
 
Les rases per calçada s'ha previst la preinstal·lació d'un segon tub de reserva de polietilè de 90mm. de 
secció que anirà enformigonat. L'ample d'aquesta canalització serà de 40cm per 1m. de profunditat. 
 
Les canalitzacions per vorera i per terra seran d'un ample de 20 cm, i 65 cm. de profunditat, els tubs 
aniran coberts de sorra i la part inferior dels mateixos restarà com a mínim a 60cm. de profunditat. 
Per sobre de l'arena, els cables hauran de disposar d'una protecció mecànica (làmines protectores de 
plàstic o solució equivalent).  
 
A totes les rases es col·locarà també una cinta de senyalització que adverteixi del cable elèctric de 
baixa tensió. Es col·locarà entre la distància mínima a  la part superior de la rasa serà de 10cm i la part 
superior del cable a 25 cm. 
 
1.9.5. REQUERIMENTS TÈCNICS MÍNIMS EXIGIBLES PER A LLUMINÀRIES LED PER A EXTERIOR 
 
- Material carcassa: S'exigirà el compliment de la normativa corresponent a cada tipus de material: 
alumini injectat, extrusió d'alumini, alumini laminat, acer inoxidable o polímer 
tècnic. 
Quan s'emprin aleacions d'alumini es valorarà el mínim percentatge de coure 
—que mai serà superior al 0,1%—, així com el mínim percentatge de ferro 
—que mai serà superior al 1%—. 
 
Disseny i manteniment: Preferentment la lluminària podrà obrir-se sense eines, amb un tancament 
integrat dins de la carcassa de manera que no faciliti l'acumulació de brutícia, pols o d'altres. 
Si calen eines per obrir la lluminària, la cargoleria emprada serà de tipus imperdible, d'acer inoxidable 
AISI 304, AISI 316 o superior. 
 
Manteniment Substitució independent dels sistemes integrants: mòdul òptic, equip auxiliar/driver, 
protector de sobretensions, node de comunicació, o altres elements que s'hi escaiguin. 
 
Grau de d'estanqueïtat del bloc òptic: Mínim: IP66 
 
Grau de d'estanqueïtat al receptacle d'equips auxiliars: Mínim: IP66 
 
Grau de protecció mecànica:   
 Per lluminàries de tipus aplics, balisses o d'altres, instal·lades a una alçada inferior o igual a 2,5 
 metres: - mínim: IK10 
 Per lluminàries instal·lades a una alçada superior a 2,5 metres i inferior a 6 metres: - mínim: 
IK10 
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Per lluminàries instal·lades a una alçada igual o superior a 6 metres: 
- mínim: IK10 
 
Temperatura de funcionament: Com a mínim ha d'abastar el marge de -10ºC a +35ºC 
 
FHS lluminària: No es valora el FHS de la lluminària per si sola, sinó el FHS instal·lat que té en compte 
la seva posició final (veure apartat 6.1.4 de la memòria). Tanmateix caldrà facilitar la informació:  
 - valor del FHS mínim 
 - angle d'intensitat màxima respecte la vertical (en el cas dels projectors) 
 
Eficàcia de tot el conjunt de la llumenera (veure règims de funcionament de 
driver i LED): Per lluminàries de tipus vial o projectors: 
 - Font de llum de tipus A: Eficàcia ≥ 70 lm/W 
 - Font de llum de tipus B: Eficàcia ≥ 85 lm/W 
 - Font de llum de tipus C: Eficàcia ≥ 100 lm/W 
 
Certificats i acreditacions Els certificats relatius a lluminària, driver, mòdul òptic, equips auxiliars o 
altres elements, seran emesos per: 
 - laboratori propi homologat per AENOR (o equivalent europeu), o 
 - laboratori independent acreditat ENAC (o equivalent europeu) 
 
Marcatge Totes les llumeneres a instal·lar tindran marcatge CE i hauran de complir amb les directives 
que el determinen. En funció del tipus de lluminària i de la seva ubicació l'Ajuntament podrà exigir 
que tingui marcatge ENEC o ENEC+. 
 
1.9.6 Càlcul de l'eficiència energètica de la instal·lació d'enllumenat exterior 
 
Segons el Real Decret 1890/2008 cal definir l'eficiència energètica de la instal·lació d'enllumenat. 
Partint de l'estudi luminíc realitzar per un carrer tipus, i il·luminat des d'un sol costat com serà en tot 
en polígon, podem concloure els següents resultats: 
 
Superfície iluminada (en secció tipus): 665 m² 
Iluminància mitja (lux): 22 
potencia activa instal·lada: 240W 
 

 
 
 

1.9.7 Protecció del medi nocturn 
 
La zonificació de l'àmbit d'actuació segons el reglament de protecció del medi nocturn defineix les 
següents condicions: 
 

 
 

 
 
Aquesta  zonificació,  elaborada  pel  Departament de  Medi  Ambient  de  la  Generalitat classifica 
com a categoria E3 totes les àrees edificades, tant les que estan destinades a habitatges com les que  
ho estan a l’activitat industrial. 
 
Degut a que annex al polígon existeix zona de protecció Alta (E2) en l'elecció de les lluminàries s'ha 
tingut en compte aquesta característica per tal d'evitar l’emissió de llum cap aquesta zona  de més 
protecció. 
 
Segons el decret 190/2015 d'ordenació ambiental de  l'enllumenat per  a la protecció del medi 
nocturn  que desenvolupa la llei 6/2001,  es recomana un màxim de FHSi= 10% (horari  vespre) i  
FHSi=5%  (horari  nit)  a  zones de  protecció  E3. 
 
Les llumeneres tipus LED escollides al present projecte presenten un FHSi inferior al 1%. 
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De forma reglamentària, l’Article 7 del Reglament d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, ens recomana en tot moment les làmpades més eficients. Literalment 
diu: 
 

 
La Llei 3/2015, LLEI 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.  En el seu 
article 79 especifica: 
 

 
 
i el Decret 190/2015  de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, caldrà complir les condicions 
indicades a l'Annex 2 per a zona E3: 
 
Que les làmpades a emprar, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció envers la contaminació 
lumínica en què estan ubicades, són les següents: 
  
Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E1 Tipus I Tipus I 
E2 Tipus III Tipus II 
E3 i E4 Tipus III Tipus III 
  
 Tipus I. Làmpades que tinguin menys del 2 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de 
longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’1% per sota 
dels 500 nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm. 

Tipus II. Làmpades que tinguin menys del 5 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de 
longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’15% per sota 
dels 500 nm. 
 
Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de 
longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. 
 
Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions electromagnètiques establerts 
anteriorment. En el cas de no poder justificar documentalment aquest percentatge, s’accepten les 
làmpades que emeten llum de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K com a tipus II, i com a 
tipus III les làmpades amb temperatura de color superior a 3.000 K i igual o inferior a 4.200 K. 
 
Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiència energètica 
A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les directives de la Unió Europea, amb 
l’excepció de les làmpades instal·lades en enllumenats de seguretat, senyals i anuncis lluminosos i en 
l’enllumenat nadalenc. 
 
Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat d’un llum 
Els percentatges màxims de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) d’un llum, en funció 
de l’horari i de la zona de protecció envers la contaminació lumínica en què està ubicat, són els 
següents: 
  
Zona de protecció FHSinst. (%) 

Horari de vespre Horari de nit 
E1 1 1 
E2 5 1 
E3 10 5 
E4 15 10 
  
  
Les zones EX estan exemptes del compliment d’aquest requeriment, tot i que no poden superar el 
10% de FHSinst per a qualsevol zona de protecció envers la contaminació lumínica i horari d’ús. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS POLÍGONS INDUSTRIALS                              AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 

 

Intrusió lumínica 
 
La intrusió lumínica es pot valorar com a il·luminació intrusa o com a intensitat lluminosa emesa per 
un llum. 
 
a) Nivells màxims d’il·luminació intrusa 
Els nivells màxims d’il·luminació intrusa, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció envers la 
contaminació lumínica sobre la qual té incidència la instal·lació d’il·luminació, són els següents: 
  
  
Zona de protecció 

Il·luminació intrusa (lux) 
Horari de vespre Horari de nit 

E1 2 1 
E2 5 2 
E3 10 5 
E4 25 10 
  
  
La il·luminació intrusa produïda per l’enllumenat públic sobre la façana d’un edifici es mesura per 
sobre dels 4 m del sòl. 
  
b) Intensitat lluminosa màxima 
 
Els nivells màxims d’intensitat lluminosa emesa per un llum en direccions a àrees protegides i cap a 
determinades àrees que pugui provocar pertorbació al medi, molèstia o enlluernament a persones, en 
funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica sobre la qual té incidència la 
instal·lació d’il·luminació, són els següents: 
  
Zona de protecció Intensitat lluminosa (cd) 
E1   2.500 
E2   7.500 
E3 10.000 
E4 25.000 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9.8 PRINCIPAL NORMATIVA EN RELACIÓ A LES LLUMINÀRIES 
 
Requisitos de Seguridad: 
- UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos 
- UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público 
- UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores 
- UNE EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas 
- UNE EN 62504:2015 Iluminación general. Productos de diodos electroluminiscentes (LED) y equipos 
relacionados. Términos y definiciones. 
 
Compatibilidad Electromagnética: 
- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las 
emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase) 
- UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: Limitación 
de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de 
baja tensión para equipos con corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión 
condicional. 
- UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM. 
- UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación 
radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.  
 
Componentes de las luminarias 
- UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 
- UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para 
módulos LED. 
- UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o corriente 
alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 
IEC 62717:2014. Módulos LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento 
- IEC 62722-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias. Parte 1: Requisitos generales. 
- IEC 62722-2-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias. Parte 2: Requisitos 
particulares para luminarias LED. 
 
Ambas normas, 62722-1 y 62722-2-1, son de gran importancia porque exigen la clasificación de 
las luminarias en función de IRC, la dispersión de color, el mantenimiento del flujo y su eficacia 
en lm/W.  
 
Mediciones y ensayos 
- UNE-EN 13032-1:2006. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de 
lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato de fichero.  
- prEN 13032-4. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos. Parte 4: Lámparas 
LED, módulos y luminarias LED. 
- CIE S025/E:2015. Método de ensayo para lámparas LED, luminarias y módulos LED. 
- CIE 127-2007 Medición de los LED 
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1.10 MILLORA DE FERM 
 
La solució planteja el fressat i nou aglomerat de la capa de rodadura en diferents àmbits del polígon. 
Tot i que l'estat del ferm es bo en la majoria del polígon, s'observen zones amb flonjalls en diferents 
punts i superfícies amb “pell de cocodril”. En  altres punts s'observen fissuaracions superficials, moltes 
d’elles associades a la presència de rases de serveis. 
 
Els plànols s'adjunta informació gràfica delimitant les zondes d'actuació. 
 
1.10.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PROPOSTA 
 
Els treballs a realitzar consisteixen en el reforç i/o conservació del paviment existent. No es tracta 
d’actuacions totals en els carrers, sinó d’actuacions puntuals en les zones més malmeses. 
 
Aquests treballs consistiran d’una banda, en el reforç del paviment existent mitjançant fressat i 
l’estesa de les capes d’aglomerat asfàltic en calent. 
 
Es faran solapaments entre diferents capes d’aglomerat de 0,5 m entre les zones noves i zones 
antigues en tot el perímetre del “parxejat” i en totes les capes d’aglomerat. També en qualsevol de les 
actuacions s’executarà un segellat perimetral de la zona d’actuació. Tant els solapaments com els 
segellats perimetrals, es consideren repercutits en totes les partides de projecte 
 
1.10.2. CONDICIONANTS EN L'EXECUCIÓ 
 
L’execució de les diferents intervencions es caracteritza pel caràcter puntual dels àmbits concrets 
d’obra, corresponents als diferents carrers en les quals s’intervé. Per tant, es tracta d’una obra 
formada per petites obres en diferents punts. 
 
L’afectació a la circulació pot arribar a ser important especialment en els trams més grans i en hores 
punta, si no s’adopten les mesures adequades. 
 
És per tot això, que cal contemplar la realització del conjunt de les intervencions contemplades en 
aquest projecte, mitjançant àmbits d’execució diferenciada per zones atenent a criteris de continuïtat 
espaial i d’homogeneïtzació de mitjans de correcció de les afectacions sobre el trànsit. 
 
Pel que fa als talls de trànsit, en trams amb diversos carrils per sentit, s’haurà de tallar el trànsit 
només al carril afectat pels treballs i mantenir la circulació a la resta de carrils. En trams on s’actua i hi 
ha un sol carril per sentit, caldrà coordinar amb els serveis de l’Ajuntament els desviaments de trànsit. 
 
En qualsevol cas, abans d’iniciar les obres, tots els treballs s’hauran de programar amb antel·lació i 
d’acord amb els serveis pertinents de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, així com els cartells a 
col·locar (d’obra i de desviament de trànsit) i la informació a donar als veïns i usuaris dels trams 
afectats. 
 
Un cop feta la programació, totes les afectacions a la via pública, tant si afecta vianants com vehicles, 
l’empresa les confirmarà i comunicarà amb mínim una setmana d’antel·lació al servei de Via Pública 
de l’Ajuntament i a la Direcció Facultativa. 
 

En cas de tenir aparcament al carrer afectat per les obres i aquest s’hagi d’alliberar, caldrà que el 
contractista senyalitzi la zona d’obres o afectada amb 72h hores laborables com a mínim ( a 
descomptar caps de setmana i festius) abans de l’inici de les obres. 
 
1.10.3. TRAÇAT, REPLANTEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
 
L’objecte del projecte no és la redefinició de les alineacions ni de les geometries dels carrers. Es tracta 
d’una actuació sobre el paviment asfàltic. 
 
No es planteja cap modificació de les actuals alineacions de vorera i, per tant, no s’ha realitzat cap 
encaix de traçat ni replanteig a partir de les coordenades UTM d’un aixecament topogràfic. 
 
1.10.4. NORMATIVA 
 
S’adjunta a continuació un llistat de normativa, orientativa i no limitativa, a complir durant l’execució 
de les obres. En cas d’omissions o contradiccions amb el Projecte Executiu redactat, aquest últim 
s’haurà de resoldre de forma que compleixi sempre amb la normativa vigent.  
 
La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 
prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es 
relacionen a continuació: 
 
- Norma 3.1- IC “Trazado”, de 27 de desembre de 1999. 
- Normativa 6.1.I.C. de ferms flexibles del MOPTMA 
- Instrucción de hormigón estructural (EHE-2008) 
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1.11. SENYALITZACIÓ 
 
La nova senyalèctica interior dels polígons es fa la finalitat que cadascuna de les principals cruïlles 
disposi d’indicadors per anar a la resta de polígons industrials de l’àmbit, i per anar a la carretera C55 
tant en direcció Barcelona com en direcció Manresa, amb la finalitat de millorar la mobilitat rodada 
dels polígons atenent a que la trama urbana actual és força laberítica i les sortides i entrades de la 
carretera C55 són molt limitades.  
 
Els senyals vertical compliran amb l'ordenança municipal de senyalització. 
 

 
 
També es defineixen algunes prioritats de pas en aquells punts en que es generen dubtes, amb la 
millora de la senyalització horitzontal d'algunes cruilles. (veure plànols) 
 
Els treballs de pintura es feran amb pintures de dos component d’aplicació manual, color blanc, amb 
microesferes trencades de vidre, d’aspecte mate, d’assecatge ràpid, composta d’un revestiment 
texturitzat a base de pigments cobrents, fixos a la llum, amb estenedors adequats amb un vehicle de 
metacrilat plastificat de gran resistència a l’abrasió i antillliscant . 
 
1.11.1 NORMATIVA 
 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordenança municipal reguladora de la senyalització indicativa específica a la via pública per a 
establiments al terme municipal de Sant Vicenç de Castellet 
 
 
 
 
 
 

 
1.12. ACCESSIBILITAT 
 
Dins del pla de millores s'ha previst la instal·lació d'uns guals de vianants adaptats amb la generació de 
4 places de minusvàlids, al polígon del Pla de les Vives. 
 
El motiu d'ubicar-les en aquest sector es degut a que la tipologia de naus instal·lades presten serveis 
més oberts al públic, i on hi pot haver més transit de vianants, a diferència de la resta dels polígons 
que son bàsicament per a moviment amb vehicles. 
 
A la documentació gràfica es defineixen ubicació, dimensions i característiques dels dos guals de 
iguals característiques. 
 
1.10.1 NORMATIVA 
 
- Llei 20/1991 de 25 de novembre de “Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques” 
- “Codi d’accessibilitat de Catalunya” 
 
1.13. NORMATIVA TÉCNICA VIGENT APLICABLE AL PROJECTE D'URBANITZACIÓ 
 
GENERAL 
 
"Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados". 
(BOE 11/3/2010) 
 
Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels 
bombers 
(BOE 28/03/2006) 
 
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 
barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 
de  les  persones  amb  discapacitat  per  a  l’accés  i  utilització  dels  espais  públics  urbanitzats  i 
edificacions. 



PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS POLÍGONS INDUSTRIALS                              AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 

 

(BOE 11/05/2007) 
 
 
Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 
 VIALITAT 
 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de 
firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación 
de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 
2/02/2000) 
 
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
 
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
Ordre  2/07/1976,  “PG-3/88,  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de 
carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). Posteriors modificacions: 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. Ordre Circular 295/87 T 
 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  Obres  de  Carreteres  i  Ponts.  (Modificació  pasa  a 
denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. Ordre Circular 299/89. 
 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. Ordre Circular 325/97, 
de 30/12/97. 
 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants 
hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
 
Ordre   Ministerial   de   28/10/1999   pel  que   s’actualitzen   determinats   articles   del   Plec   de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, 
balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i 
acers. (BOE 6/03/2002) 
 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la 
construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua i el consumo humano 
(BOE 21/02/2003) 
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Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 
metropolità 
Hidrants d’incendi 
 
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
 
XARXES DE SANEJAMENT 
 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones complementarias” 
(BOE 4/09/2006) 
 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
 
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Sector elèctric 
Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(BOE: 22/2/2007) 
 
Alta Tensió 
 
Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969) 
 
Baixa Tensió 
 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
Centres de Transformació 
 
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 
Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 
Enllumenat públic 
 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
Especificacions tècniques de les Companyies: 
 
NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 
 
NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”. 
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CAPITULO I.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.  
 
I.1. CONDICIONS GENERALS.  
 
Consisteixen les instal·lacions objecte d'aquest Projecte, al fet que ha de ser objecte les condicions del 
present plec, les correspondientes a les obres de: MILLORA I MODERNITZACIÓ DELS POLIGONS 
INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 
  
És objecte del present Plec de Condicions, quantes obres, muntatges, col·locació i posada en servei de 
tots i cadascun dels punts de llum i instal·lacions necessàries, tot això conformement a les 
especificacions i instruccions contingudes en les diferents parts que componen un Projecte: Memòria, 
Plànols, Pressupost, el present Plego de Condicions Facultatives i el Llibre d'Ordres per a la realització 
d'una instal·lació d'Enllumenat Públic.  
 
La substitució dels punts de llum haurà d'ajustar-se al previst en el Projecte. Qualsevol dubte que 
pugui suscitar-se en la interpretació dels documents del Projecte o diferència que pugui apreciar-se 
entre els uns i els altres, seran en tot cas consultades a la Direcció facultativa, qui li aclarirà 
degudament, i la interpretació de la qual serà preceptiu acceptar pel Contractista.  
 
Aquest Plec de Condicions és obligatori per a les parts contractants, sense perjudici de les 
modificacions que de mutu acord puguin fixar-se durant l'execució de l'obra, i que hauran de ser-ho 
en tot cas per escrit.  
 
Para tot el que no anés consignat en aquest Plec de Condicions es regirà per:  
 
-Reglaments i Normes Tècniques en vigor.  
-Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball.  
-Reglaments de l'Administració Local i Organismes Oficials.  
 
I.2. CONDICIONS GENERALS DEL PLIEGO:  
 
Els requisits d'aquest document no alliberen al Contractista de qualsevol responsabilitat derivada del 
seu treball.  
 
Aquest document és complementari de la resta que integren el Projecte, aclarint-se o 
particularizándose en alguns aspectes no contemplats amb detall, en la resta de la documentació.  
 
I.3. TERMINI D'EXECUCIÓ:  
 
El termini màxim previst per a l'execució total de les obres contemplades en aquest documento 
tècnic, es fixa en TRES MESOS, explicats a partir de la data de l'Acta de Replanteig de les obres. 
 
 
  
I.4. INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS:  
 

Abans de l'inici de les obres es requereix per part de la Corporació afectada, disposar dels permisos 
dels propietaris afectats per les obres.  
 
Així mateix, és necessari per part del contractista, conèixer l'emplaçament de tots els serveis 
existents. (Xarxes d'aigua; clavegueram; energia elèctrica; telefonia; gas; etc.), a fi d'evitar qualsevol 
col·lisió amb els mateixos. En aquest sentit es contactarà amb les autoritats i serveis municipals 
corresponents, així com amb els serveis tècnics de les companyies subministradores, realitzant en 
presència dels representants designats per les mateixes les necessàries calicatas en els llocs indicats 
per ells, completant l'excavació a mà fins a descobrir, sense danyar-les, les respectives instal·lacions 
subterrànies. Les despeses derivades per aquestes tasques, seran assumits sense dret a indemnització 
alguna pel Contractista de les obres.  
 
I.5. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES:  
El projecte consistirà en la substitució de lluminàries equipades amb llums de vapor de mercuri i llums 
de vapor de sodi a alta pressió, de diferents potències, per lluminàries de LED de característiques que 
es detallen més endavant.  
 
La instal·lació comprèn el subministrament i muntatge de les lluminàries de led i el desmuntatge de 
les lluminàries existents.  
 
Aquest projecte afecta únicament a les lluminàries. No es contempla la substitució de cap altre 
element de la instal·lació tret que durant l'execució dels treballs projectats es vegi la necessitat de 
substituir algun element ja sigui pel seu mal estat o perquè suposa un perill, en aquest cas serà el 
Director d'Obra l'encarregat de prendre la decisió oportuna.  
 
CAPITULO II.- NORMATIVA:  
 
II.1. NORMES QUE HA DE COMPLIR LA INSTAL·LACIÓ.  
 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial decret 842/2002 de 2 d'Agost) i 
InstruccionsTècniques Complementàries, en particular la ITC-BT 09 relativa a 
instal·lacionsd'enllumenat exterior. 
 
RD 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Eficiència Energèticaen 
Instal·lacions d'Enllumenat Exterior i les seves Instruccions Tècniques complementàriesEA-01 a EA-07. 
 
Normes particulars d'Iberdrola Distribució Elèctrica SAU. 
 
Normes tecnològiques de l'Edificació “IEE” en instal·lacions per a enllumenat exterior i“IER” per a 
instal·lacions d'electricitat de subministrament elèctric. 
 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
Normes UNEX d'obligat compliment publicades per l'Institut de Racionalització iNormalització 
(IRANOR) i descrites en la instrucció ITC-BT 02. 
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CAPITULO III.- EQUIPS I MATERIALS.  
 
III.1. EINA I MAQUINÀRIA.  
 
Correrà per compte del Contractista, considerant-se inclòs en els preus de muntatge de les diferents 
partides del pressupost, l'aportació de l'eina i la maquinària necessària per al correcte 
desenvolupament dels treballs, que inclourà com a mínim:  
 
-Eina manual adequada per a treballs elèctrics, com: Alicates, tornavisos; pelacables; tisores; tenalles 
per a terminals; etc.  
-Radial.  
-Trepants elèctrics per a broques fins a 12 mm. de diàmetre.  
-Pistola fixa claus.  
-Serres circulars per trepar caixes fins a 2" de diàmetre.  
-Corbadores manuals o hidràuliques per a tub d'acer fins a 48 mm de diàmetre.  
-Guies per a estesa de cables.  
 
La Direcció de l'Obra podrà rebutjar qualsevol eina que per les seves característiques o estat no 
compleixin la seva comesa, o siguin un risc per als operaris o puguin danyat algun material.  
 
III.2. EQUIPS DE PROVA.  
 
Seran aportats pel contractista, sense cost addicional algun, per a la realització de les proves i posada 
a punt de la instal·lació. Incloent com a mínim els equips següents:  
 
-Amperímetres i voltímetres.  
-Pinces amperimétricas.  
-Ohmimetres.  
-Mesuradors d'aïllament fins a 1.000 V.  
-Mesuradors de resistència de terra.  
 
III.3. MATERIALS.  
 
Tots els materials hauran de presentar la marca de certificat de qualitat "AENOR".i el certificat "CE". 
En cas contrari el Contractista haurà de sotmetre a l'Adreça d'Obra "D.O." per a la seva aprovació, les 
mostres de tots els materials i elements a utilitzar en la instal·lació, per al seu subministrament i 
posterior muntatge.  
 
CAPITULO IV.- EXECUCIÓ DE L'OBRES.  
 
IV.1. DIRECCION DE L'OBRA  
 
El "Facultatiu de l'Administració Director de l'obra" (en endavant "Director" o "Director Facultatiu") és 
la persona, amb titulació adequada i suficient, directament responsable de la comprovació i vigilància 
de la correcta realització de l'obra contractada.  
 

Per a l'acompliment de la seva funció podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres, que 
desenvoluparan la seva labor en funció de les atribucions derivades dels seus títols professionals o 
dels seus coneixements específics i que integraran la "Adreça de l'obra" (en endavant "Adreça" o 
"Direcció facultativa").  
 
El Director designat serà comunicat al contractista per l'Administració abans de la data de la 
comprovació de replanteig i aquest Director procedirà en igual forma respecte del seu personal 
col·laborador. Les variacions d'un o un altre que apareguin durant l'execució de l'obra seran posades 
en coneixement del contractista, per escrit.  
 
IV.2. CONTRACTISTA I EL SEU PERSONAL D'OBRA  
 
S'entén per "Contractista" la part contractant obligada a executar l'obra. Quan dos o més empreses 
presentin una oferta conjunta a la licitació d'una obra quedaran obligades solidàriament enfront de 
l'Administració i hauran de complir el que es disposa en els articles 23 i 24 del Reglament General de 
Contractació.  
 
S'entén per "Delegat d'obra del Contractista" (en endavant "Delegat") la persona designada 
expressament pel Contractista i acceptada per l'Administració amb capacitat suficient para:  
 
-Ostentar la representació del Contractista quan sigui necessària la seva actuació o presència així com 
en altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre amb vista a l'execució 
i bona marxa de les obres.  
-Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de l'adreça.  
-Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es plantegin durant 
l'execució.  
 
L'Administració, quan per la complexitat i volum de l'obra ho estimi necessari, podrà exigir que el 
Delegat tingui la titulació professional adequada a la naturalesa de les obres i que el contractista 
designi a més el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.  
 
L'Administració podrà recaptar del contractista la designació d'un nou Delegat i, si escau, de qualsevol 
facultatiu que d'ell depengui quan així ho justifiqui la marxa dels treballs. 
  
Quan el contractista o les persones d'ell depenents incorri en actes o omissions que comprometin o 
pertorbin la bona marxa de les obres o el compliment dels programes de treball, l'Administració podrà 
exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució 
dels pactes, sense perjudici dels disposat, sobre el compliment dels terminis i de les causes de 
resolució del contracte.  
 
IV.3. LLIBRES D'ORDRES I INCIDÈNCIES  
 
El "Llibre d'Ordres" serà diligenciat prèviament pel Servei al fet que estigui adscrita l'obra, s'obrirà en 
la data de comprovació del replanteig i es tancarà en la de recepció definitiva.  
 
Durant aquest lapse de temps estarà a la disposició de l'Adreça, que, quan escaigui, anotarà en ell les 
ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura.  
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El Contractista estarà també obligat a transcriure en aquest llibre, per si o per mitjà del seu Delegat 
quantes ordres o instruccions rebi per escrit de l'Adreça, i a signar, als efectes procedents, l'oportú 
justificant de recepció, sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals 
transcripcions per l'Adreça, amb la seva signatura, en el llibre indicat.  
 
Efectuada la recepció definitiva, el "Llibre d'Ordres" passarà a poder de l'Administració, si bé podrà ser 
consultat a tot moment pel Contractista.  
Així mateix el Contractista està obligat a donar a l'Adreça les facilitats necessàries per a la recollida de 
les dades de tota classe que siguin necessaris perquè l'Administració pugui portar correctament un 
"Llibre d'incidències de l'obra", quan així ho decidís aquella.  
 
IV.4. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  
 
El Contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en Matèria Laboral, de Seguretat 
Social i de Seguretat i Higiene en el Treball.  
 
El Contractista haurà de constituir l'òrgan necessari amb funció específica de vetllar pel compliment 
de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene en el treball i designarà el personal tècnic de 
seguretat que assumeixi les obligacions corresponents de cada centre de treball.  
 
L'incompliment d'aquestes obligacions per part del Contractista, o la infracció de les disposicions 
sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà responsabilitat alguna per a 
l'Administració contractant.  
 
Així mateix serà obligació del Contractista indemnitzar els danys que es causin a l'Administració, al 
personal depenent de la mateixa o a tercers en l'execució de les obres. 
  
El Contractista serà el responsable de les reclamacions que sorgissin amb motiu dels drets de patents 
dels materials i instal·lacions que executés.  
 
IV.5. ACTA DE REPLANTEIG  
 
El Contractista abans de començar els treballs queda obligat a realitzar el replanteig de la instal·lació 
objecto d'aquest Projecte amb les comprovacions necessàries per a la millor realització de l'obra en el 
termini de 15 dies naturals a partir de la data de notificació de l'acord d'adjudicació. 
 
 
Acabat el replanteig s'estendrà per quadruplicat la corresponent Acta de Replanteig, havent de 
començar les obres en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la data d'aquesta Acta, havent de 
finalitzar les obres en el termini d'execució estipulat.  
 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retard en els pagaments, suspendre els treballs ni reduir-los 
a menor escala que la que proporcionalment correspongui conformement al pla traçat que hagi 
d'acabar-se l'obra.  
 

L'adjudicatari facilitarà a la Direcció facultativa, als 15 dies hàbils següents a l'adjudicació definitiva, 
una relació de preus descomposts dels diferents treballs a realitzar per a la valoració dels treballs 
parcials que poguessin realitzar-se.  
 
Seran de compte del Contractista les despeses dels materials, els de el seu propi personal i tots quants 
uns altres siguin necessaris per realitzar la comprovació del replanteig.  
 
IV.6. PROGRAMA DE TREBALL  
 
El Contractista, abans de donar començament als treballs haurà de presentar un programa dels 
treballs que haurà d'incloure les següents dades:  
 
a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió del 
volum d'aquestes.  
b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com a personal, instal·lacions, equip i materials, amb 
expressió dels seus rendiments mitjans.  
c) Estimació en dies-calendari dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra.  
d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.  
e) Gràfics de les diverses activitats o treballs.  
 
Durant l'execució de les obres seran formalitzats pel Contractista parteixes setmanals dels treballs 
efectuats, que li seran lliurats a la Direcció facultativa per a la seva comprovació.  
 
Cas de falta de compliment dels terminis estipulats, s'aplicarà el mateix tipus de penalització que la 
que s'aplica per demora en el termini de finalització de les obres.  
 
IV.7. EJECUCION DE LES OBRES  
 
És obligació del Contractista executar tots els treballs que se li ordenin, tot i que no es trobin 
expressament estipulats en el Projecte, sempre que sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació ho ordeni el Director Facultatiu.  
 
IV.8. MODIFICACIONS DE LES OBRES  
 
Si durant l'execució de les obres o instal·lacions segons el parer del Director Facultatiu, fora 
convenient alguna modificació en elles, el Contractista vindrà obligat a complir les instruccions que li 
dicti aquell, sense que tingui dret a indemnització alguna.  
 
Igualment si segons el parer del Director Facultatiu, fora convenient alguna supressió de part de les 
obres o instal·lacions, el Contractista vindrà obligat a complir les instruccions que se li dictin, sense 
que tingui dret a reclamació alguna.  
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IV.9. DEMOLICION I RECONSTRUCCION DE LES OBRES DEFECTUOSES O MALAMENT EXECUTADES 
 
 Sent el Contractista responsable de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que en això hi 
hagués, en les condicions estipulades en l'article anterior, si s'advertissin vicis o defectes en la 
construcció, o es tenen raons fundades per creure que existeixen ocults en l'obra executada, l'Adreça 
ordenarà, durant el curs de l'obra i sempre abans de la recepció definitiva, la demolició i reconstrucció 
de les unitats d'obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per comprovar 
l'existència de tals defectes, sent les despeses d'aquestes operacions de compte del Contractista, 
sense perjudici de les reclamacions i si escau indemnitzacions al fet que pogués tenir dret.  
 
Si l'Adreça estima que les unitats d'obra defectuosa i que no compleixen estrictament les condicions 
del projecte són, no obstant això, admissibles, pot proposar l'acceptació de les mateixes amb la 
consegüent rebaixa dels preus. El Contractista queda obligat a acceptar els preus fixats, tret que 
prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i conformement a les 
condicions del Projecte.  
 
IV.10. INSTAL·LACIONS I OBRES ACCESSÒRIES  
 
S'entendran com a instal·lacions i obres accessòries totes aquelles d'importància secundària al fet que 
per la seva naturalesa no puguin ser proveïdes sinó a mesura que avanci l'execució dels treballs.  
 
S'executaran d'acord als projectes de detall que en el seu moment es formulin cas que la seva 
importància ho exigeixi, o conformement a les instruccions del Director de l'obra.  
 
IV.11. MITJANS AUXILIARS  
 
El Contractista queda obligat, al seu compte, a construir i a desmuntar, i retirar al final de les obres 
totes les edificacions auxiliars, magatzems, rafals, etc., que siguin necessaris per a l'execució dels 
treballs. A la terminació de les obres i dins del termini que assenyali el Director 
 
de les obres, el Contractista retirarà totes les seves instal·lacions, eines, materials, etc., i procedirà a 
la neteja general de l'obra. 

 
Si no procedís així, previ avís i en un termini de 10 dies a partir d'aquest, l'Administració pot 
manar-ho retirar per compte del Contractista, amb càrrec a la fiança. 
 
IV.12. ASSAJOS I ANALISIS DELS MATERIALS I UNITATS D'OBRA 
 
L'Adreça pot ordenar que es verifiquin els assajos materials i unitats d'obra que en cada cas 
resultin pertinents, sent les despeses que s'originin de compte del Contractista fins a un import 
màxim de l'1.5 % del Pressupost de l'obra. 

 
L'Adreça fixarà el nombre, forma, dimensions i altres característiques que han de reunir les 
mostres i provetes per a assaig i anàlisi. 
 

 
IV.13. INSPECCION D'OBRES 
 
Incumbeix a  la  Direcció facultativa la facultat d'exercir de manera continuada i directa la 
inspecció de l'obra durant la seva execució, bé per si mateixa o per les persones en què delegui. 

 
A  aquest  efecte  el  Contractista  per  si  o  per  mitjà  dels  seus  facultatius,  representants  o 
encarregats  degudament  autoritzats,  estaran  en  l'obra  durant  la  jornada  legal  de  treball  i 
acompanyarà al Director Facultatiu o al seu representant, en les visites que faci a les obres, posant a 
la seva disposició el personal a les seves ordres que l'Adreça consideri necessari per a la pràctica dels  
reconeixements  necessaris  i  subministrant-li  les  dades  necessàries  precises  per  a  les 
comprovacions, mesuraments i liquidacions. 
 
IV.14. CONSERVACION DE LES OBRES 
 
El Contractista està obligat no solament a l'execució de l'obra, sinó també a la seva conservació 
fins a la recepció definitiva. La responsabilitat del Contractista, per faltes que en l'obra puguin 
advertir-se, s'estén al supòsit que tals faltes s'hagin d'exclusivament a una indeguda o defectuosa 
conservació  de  les  unitats  d'obra  encara  que  aquestes  hagin  estat  examinades  i  oposades 
conformes  per  l'Adreça,  immediatament  després  de  la  seva  construcció  o  a  qualsevol  altre 
moment dins del període de vigència del contracte. 
 
IV.15. SEÑALIZACION DE LES OBRES 
 
El  Contractista està obligat  a  instal·lar  els  senyals  precisos  per  indicar  l'accés a  l'obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa 
d'aquells, tant en aquesta zona com en les seves bogues i voltants. 

 
El Contractista complirà les ordres que rebi per escrit de l'Adreça sobre instal·lació de senyals 
complementaris o modificació de les quals hagi instal·lat. 
 
Les despeses que origini la senyalització, seran de compte del Contractista. 
 
IV.16. CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION EXISTENT 
 
En totes les obres de substitució o millora d'instal·lacions existents, és condició fonamental que  
qualsevol  tipus  de  senyalització  que  tingui  com  a  punt  de  suport  les  instal·lacions 
d'Enllumenat  Públic,  no  sofreixi  cap  dany,  ni  sigui  retirada  sense  autorització,  havent  de 
subministrar el Contractista, amb suficient antelació a la realització dels treballs a la Direcció 
facultativa, una relació de les senyalitzacions afectades per les obres. 

 

 
 



PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS POLÍGONS INDUSTRIALS                             AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 

 

IV.17.  CARTELLS EN LES OBRES 
 
El Contractista estarà obligat a col·locar en les obres les inscripcions que acreditin la seva execució, 
disposant per a això dels corresponents cartells enunciatius, d'acord a les instruccions que se li 
indiquin pel Director Facultatiu. 
 
El Contractista no podrà posar ni en l'obra ni en els terrenys ocupats per a l'execució de la mateixa, 
inscripció alguna que tingui caràcter de publicitat comercial. 

 
IV.18. RECEPCION I RECUSACION DE MATERIALS 
 
El Contractista solament pot emprar els materials en l'obra previ examen i acceptació per l'Adreça 
en els termes i forma que aquesta assenyali per al correcte compliment de les condicions 
convingudes, tenint el Contractista lliberteu de proveir-se dels materials i aparells de totes classes 
en  els  punts  que  li  sembli  convenient,  sempre  que  reuneixin  les  condicions  exigides  en  el 
contracte, que estiguin perfectament preparats per a l'objecte al fet que s'apliquin i siguin emprats 
en  obra conforme a  les  regles de  l'art, al preceptuado en aquest Plec de  Condicions  i a  les 
instruccions del Director Facultatiu. 
 
Per això i fins a tant tingui lloc la recepció definitiva de les obres, el Contractista és l'únic 
responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests 
pot existir, per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats, o aparells 
col·locats, sense que pugui servir-li d'excusa ni li atorgui dret algun la circumstància que el Director 
Facultatiu, o que els seus subalterns no li hagin cridat l'atenció sobre el particular, ni tampoc el fet 
que  hagin  estat  valorades  en  les  certificacions  parcials  d'obra,  que  sempre  se  suposa  que 
s'entenen i abonen a bon compte. 
 
Si l'Adreça no acceptés els materials sotmesos al seu examen, se li comunicarà per escrit al 
Contractista,  assenyalant  les  causes  que  motivin  tal  decisió,  podent  imposar  al  Contractista 
l'ocupació  dels  materials  que  jutgi  oportuns,  sense  perjudici  de  les  reclamacions  i  si  escau 
indemnitzacions al fet que pogués tenir dret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOL V.- MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES  
 
V.1. PREUS  
 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat 
de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin 
tots ells especificats en la descripció dels mateixos.  

Així mateix, s'entenen els preus com a “Preus Certs”, portant inclosos les Despeses Generals i 
Benefici Industrial, que per tant, en les ofertes que s'efectuïn no podran ser incloses com a partides 
independents.  

 

V.2. MESURAMENTS I CERTIFICACIONS  

 

L'Adreça realitzarà mensualment el mesurament de les unitats d'obra executades durant el període 
de temps anterior.  

 

El Contractista, o el seu Delegat, podran presenciar la realització de tals mesuraments.  

 

Per a les obres, o parts d'obra, les dimensions de la qual i característiques hagin de quedar posterior 
i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a l'Adreça amb la suficient antelació, a fi 
que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, la conformitat de les 
quals subscriurà el Contractista, o el seu Delegat.  

 

Mancant aspecte anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest 
obligat a acceptar la decisió de l'Administració sobre el particular.  

 

En cap cas es computaran les longituds de conductors no instal·lats corresponents a finals o extrems 
de rotllos.  

 

L'Adreça, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executades, al fet que es 
refereix l'article anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent Relació 
Valorada a l'origen.  

 

No podrà ometre's la redacció d'aquesta relació valorada mensualment pel fet que en algun mes, 
l'obra realitzada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la, tret que l'Administració hagués acordat 
la suspensió de l'obra.  
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L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figuren el Quadre de Preus del 
Projecte, per a cada Unitat d'obra i als preus de les noves unitats d'obra no previstes en el contracte 
que hagin estat degudament autoritzats.  

 

Les variacions per excés o per defecte en el volum d'obra, si aquests no passen del 20% de total de la 
instal·lació, es valoraran d'acord als preus del projecte.  

 

Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada en el paràgraf anterior, se li 
augmentaran els percentatges adoptats per formar el Pressupost de Contracta i la xifra que resulti 
es multiplicarà pel Coeficient d'Adjudicació, obtenint així la Relació Valorada Mensual.  

 

Les Certificacions s'expediran prenent com a base la Relació Valorada i es tramitaran pel Director en 
els següents deu (10) dies del període al fet que correspongui.  

 

En la mateixa data en què el Director tramiti la Certificació, remetrà al Contractista una còpia de la 
mateixa i de la Relació Valorada corresponent, a l'efecte de la seva conformitat, o objeccions que el 
Contractista podrà formular en el termini de quinze (15) dies, explicats a partir de la recepció dels 
citats documents.  

 

En defecte d'això, i passat aquest termini, tots dos documents es consideraran acceptats pel 
Contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.  

 

El Contractista no podrà al·legar, en cap cas, els usos i costums del país o regió respecte de 
l'aplicació dels preus o el mesurament de les Unitats d'Obra.  

 

V.3. PARTIDA D'IMPREVISTS  

 

La “Partida d'Imprevists” solament es podrà certificar per a aquelles unitats que no hi hagués 
suficient quantitat entra els mesuraments efectuats o que no estiguin previstes i sorgeixin durant 
l'obra, i que seran mesurades i valorades com les restants.  

 

CAPITULO VI. QUALITAT DE LA INSTAL·LACIÓ:  

 
VI.1.- Conglomerantes y aditivos: Cementos 
 
 El cemento elegido cumplirá las prescripciones de la Normativa. 
 

 Así mismo, el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero y hormigón las condiciones 
exigidas en los apartados correspondientes del presente Pliego. 
 
 VI.2.- Conglomerantes y aditivos: Yesos y escayolas 
 
 Cumplirá la Normativa Técnica. 
 
VI.3.- Conglomerantes y aditivos: Agua a emplear en morteros y hormigones 
 
 Podrán ser empleadas como norma general todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, 
debiéndose analizar aquellas que no posean antecedentes concretos y ofrezcan dudas en su 
composición y puedan alterar las propiedades exigidas a morteros y hormigones. 
 
VI .4.- Materiales pétreos y cerámicos: Piedra natural 
 
 Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces, siendo preferibles las de grano fino.  
 
 Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, gabarros y 
no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su tracción. 
 
 Deberá tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella hayan 
de actuar. No serán absorbentes, permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de 
adherencia y de labra. 
 
 Las piedras que tengan cualquiera de los defectos mencionados serán desechadas. 
 
VI.5.- Materiales pétreos y cerámicos: Ladrillos de arcilla cocida 
 
 Cumplirán lo especificado con las calidades, medidas y resistencias mínimas que se fijan en la 
Normativa. 
 
VI.6.- Materiales pétreos y cerámicos: Bovedillas cerámicas para forjados 
 
 Deberán ser homogéneas, uniformes de textura compacta, carecer de grietas, coqueras, planos de 
exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración o ataquen al hierro, 
mortero y hormigón. También serán inalterables al agua. 
 
VI.7.- Materiales pétreos y cerámicos: Baldosas cerámicas para pavimentos y revestimientos 
 
 Deberán cumplir las Normas. 
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VI.8.- Materiales pétreos y cerámicos: Áridos a emplear en morteros y hormigones 
 
 Cumplirán las condiciones establecidas en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 
Hormigón Armado y en Masa. 
 
VI.9.- Prefabricados de cemento y yeso: Placas y paneles prefabricados de yeso 
 
 En sus caras no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y admitirán ser 
cortadas con facilidad. Sus caras serán planas, con una desviación máxima respecto al plano teórico 
de tres milímetros (3 mm). 
 
VI.10.- Aceros: Barras lisas y corrugadas para hormigón 
 
 Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 y 
50 mm. 
  
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
 
 La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal, en diámetros no mayores de 
25 mm; ni al 96% en diámetros superiores. 
 
VI .11.-Aceros: Mallas electrosoldadas 
 
 Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las mallas 
electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 
 
  4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14 mm. 
 
 Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
 
VI.12.- Aceros: Acero laminado para estructuras 
 
 Norma Básica de edificación NBE-EA-95 “acero laminado para estructuras de edificación”. 
 
VI.13.- Aceros: Tubos 
 
 Los tubos, uniones y piezas, deberán estar perfectamente terminados, sin defectos superficiales. 
 
 Los tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán 
perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa. 

Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, sólo podrán repararse con la previa aprobación 
del Director. 
 
VI.14.- Metales no férricos y aleaciones: Perfiles de aluminio 
 
 Los perfiles deberán presentar un acabado uniforme y estarán libres de defectos superficiales o 
internos que puedan resultar perjudiciales para el uso a que vayan destinados. 
  
 No se permitirán tratamientos tendentes a enmascarar defectos que no sean superficiales. Dichos 
defectos se podrán eliminar siempre que se respeten las tolerancias dimensionales. 
 
VI.15.- Metales no férricos y aleaciones: Tuberías de cobre para fontanería y calefacción 
 
 Los tubos se presentarán limpios y brillantes con las superficies exterior e interior exentas de rayas, 
hojas, picaduras, burbujas, grietas, trazas de estirado, etc., que puedan afectar desfavorablemente 
su servicio. 
  
 Se tolerarán, no obstante, defectos puramente locales de profundidad menor de la décima parte del 
espesor de pared, y decoloraciones propias del proceso de fabricación. 
 
VI.16.- Materiales bituminosos: Alquitranes, betunes y emulsiones asfálticas 
 
 Los alquitranes para pavimentaciones deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a 
temperatura de empleo. 
 
VI .17.- Materiales bituminosos: Láminas asfálticas 
 
 Las láminas serán estancas al agua. 
  
 Las láminas deberán tener una superficie uniforme y estar libres de defectos tales como agujeros, 
bordes desgarrados o no rectilíneos, roturas, grietas, protuberancias y hendiduras. 
 
 En láminas con armadura, esta deberá estar inserta de forma que las uniones entre láminas puedan 
realizarse correctamente por los mismos procedimientos que en las láminas simples de igual 
material de base. 
 
 En el caso particular de un empleo en contacto con agua potable, las láminas deberán cumplir la 
legislación sanitaria vigente. 
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VI .18.- Materiales poliméricos: Tubos de material termoplástico, PVC y Polietileno 
 
 Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán poseer las cualidades que requieran las 
condiciones de servicio de la obra prevista en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución de 
las obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectadas. Las características o 
propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de seguridad 
correspondiente, los valores exigidos en el Proyecto, y en particular los relativos a temperatura, 
esfuerzos mecánicos, agentes agresivos, exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de 
sustancias contaminantes y aislamiento. 
 
VI .19.- Materiales poliméricos: Láminas vinílicas para pavimentos 
 
 Cumplirá la Normativa Técnica. 
 
VI.20.- Pinturas 
 
 Cumplirá la Normativa Técnica. 
 
VI.21.- Maderas: Condiciones Generales 
 
 La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 
carpintería de armar y de taller, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
  
 Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
 
 Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar 
el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine. 
 
 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
 
 Estar exento de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 
solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en 
todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
 
 Tener sus fibras rectas y no reviradas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
  
 Dar sonido claro por repercusión. 
 No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar ni siquiera en las entibaciones o apeos. 
 

 Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la 
resistencia de los elementos de la construcción en madera. Cuando se trate de las construcciones de 
carácter definitivo se ajustarán a las definidas en los Planos o las aprobadas por el Director. 
 
 La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas. 
 
VI .22.- Maderas: Encofrados y cimbras 
 
 Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 
  
 La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera 
aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase 1/80, según la Norma. 
 
 Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón, las tablas para el forro o tablero de los 
encofrados será: 

a) Machihembrada 
b) Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto. 

 
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento 
garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas de 
material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 
 
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el 
hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
 
VI.23.- Maderas: Carpintería de armar 
 
 Deberá ser escuadrada y desprovista de nudos. 
  
 La humedad de las piezas será inferior al 15%. 
 
 La madera usada en elementos estructurales inferiores poseerá una durabilidad natural o conferida 
tal que la haga inatacable por los hongos e insectos durante la obra, sin necesidad de 
mantenimiento. 
 
 Las maderas expuestas a la intemperie poseerán una durabilidad natural de al menos igual a la que 
presente el pino “sylvestris”. 
 No se usarán en piezas expuestas a la intemperie maderas que sean resistentes a la impregnación y 
no sean durables o muy durables. 
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 Las piezas de madera estarán exentas de fracturas por compresión. 
 
 La madera para carpintería de armar deberá satisfacer el ensayo de arranque de tornillos descrito 
en la norma UNE 56 804. 
 
VI.24.- Maderas: Madera para carpintería de taller 
 
 Deberá ser escuadrada y estar exenta de alabeos, fendas y acebolladuras. 
  
Cuando la carpintería vaya a ser barnizada, la madera tendrá las fibras con apariencia regular y 
estará exenta de azulado en un 15% de la superficie de la cara. 
 
 Los nudos serán sanos, no pasantes y con diámetros menores de quince milímetros (15 mm) 
distando entre sí trescientos milímetros (300 mm) como mínimo. 
 
 Se podrá sustituir los nudos no sanos por piezas de madera encoladas, siempre que el nudo no 
tenga un diámetro mayor que la mitad del ancho de la cara de la pieza. 
 
VI.25.- Vidriería 
 
  El vidrio deberá resistir sin iniciarse la acción del aire, de la humedad y del calor, solos o 
conjuntamente, del agua fría o caliente y de los agentes químicos a excepción del ácido fluorhídrico. 
 No deberá amarillear bajo la acción de la luz solar, será homogéneo, sin presentar manchas, 
burbujas, nubes u otros defectos. 
 El vidrio estará cortado con limpieza, sin presentar asperezas, cortes ni ondulaciones en los bordes, 
el espesor será uniforme en toda su extensión. 
 
VI.26.- Aislantes 
 
 Las características exigibles: conductividad térmica, densidad aparente, permeabilidad al vapor 
absorción de agua por volumen, absorción acústica, etc., cumplirán lo especificado por las Normas. 
 
VI.27.- Albañilería y cantería: Fábricas de ladrillo 
 

A. Materiales 
Ladrillos: Cumplirán el apartado correspondiente de este Pliego. 
Mortero: Cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego. 
 
B. Ejecución 

Se cumplirá lo establecido en la Norma “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. 
 

Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias 
admitidas. 
 
Los ladrillo estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica. 
 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregón y sin 
moverlos después de efectuada la operación. 
 
Las juntas quedarán totalmente llenas de mortero. 
 
Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de levantarse en 
épocas distintas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 
 
Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. En caso 
de producirse heladas se revisarán las partes más recientes y se demolerán si están dañadas, no 
realizándose partes nuevas si continúa helando en ese momento. En caso de fuerte calor o 
sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar una rápida y perjudicial desecación del 
agua del mortero. 
 
Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en 
todas las hiladas. El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición uniforme en 
toda su altura. 
 
Deberá dejarse una holgura de dos centímetros (2 cm) entre la hilada superior y el forjado o 
arriostramiento horizontal, que se rellenará de mortero veinticuatro horas (24 h) después. 
 
Las barreras antihumedad cumplirán la Norma. Se colocarán sobre superficie limpia y lisa de forma 
continua, con solapos mínimos de siete centímetros (7 cm). 
 
Las barreras en arranque sobre cimentación se colocarán al menos una hilada por debajo del primer 
elemento estructural horizontal y a una altura mínima sobre el nivel del terreno de treinta 
centímetros (30 cm). 
 
Las barreras en cámara se adaptarán a la pendiente formada con el mortero, dejando sin rellenar 
una llaga cada metro y medio (1,5 m) en la primera hilada apoyada sobre la lámina. 
 

C. Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se ajustarán a lo especificado en los artículos anteriores. 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado, deberán ser retirados de la 
obra o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
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VI.28.- Albañilería y cantería: Tabiques de ladrillo 
 
A. Materiales 
Ladrillos: Cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego. 
Mortero: Cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego. 
 
B. Ejecución 
Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias 
admitidas. 
 
Los ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica. 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregón y sin 
moverlos después de efectuada la operación. 
 
Las juntas quedarán totalmente llenas de mortero. 
 
Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de levantarse en 
épocas distintas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 
 
Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. En caso 
de producirse heladas se revisarán las partes más recientes y se demolerán si están dañadas, no 
realizándose partes nuevas si continúa helando en ese momento. En caso de fuerte calor o 
sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar una rápida y perjudicial desecación del 
agua del mortero. 
 
Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en 
todas las hiladas. El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición uniforme en 
toda su altura. 
 
Deberá dejarse una holgura de dos centímetros (2 cm) entre la hilada superior y el forjado o 
arriostramiento horizontal, que se rellenará de mortero veinticuatro horas (24 h) después. 
 
Las barreras antihumedad cumplirán la Norma. Se colocarán sobre superficie limpia y lisa de forma 
continua, con solapos mínimos de siete centímetros (7 cm). 
Las barreras en arranque sobre cimentación se colocarán al menos una hilada por debajo del primer 
elemento estructural horizontal y a una altura mínima sobre el nivel del terreno de treinta 
centímetros (30 cm). 
 
Las barreras en cámara se adaptarán a la pendiente formada con el mortero, dejando sin rellenar 
una llaga cada metro y medio (1,5 m) en la primera hilada apoyada sobre la lámina. 
 

No coincidirán las juntas verticales de dos hiladas sucesivas. 
 
Los tabiques no serán solidarios con elementos estructurales. 
 
Las rozas para empotramiento de conductos se realizarán sin degollar los tabiques. 
 
C. Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se ajustarán a lo especificado en los artículos anteriores. Los materiales o unidades de obra que no 
se ajusten a lo especificado, deberán ser retirados de la obra, o en su caso, demolida o reparada la 
parte de obra afectada. 
 
CAPITULO VII.- RECEPCION DE L'OBRA I TERMINI DE GARANTIA. 
 
VII.1.   ACTA DE RECEPCION 
 
Segons es vagin acabant els diferents sectors que componen la instal·lació, i d'acord al 
Planning aprovat per la Direcció facultativa, es procedirà a l'encès dels mateixos. 
 
Una vegada l'adjudicatari comuniqui per escrit la total terminació de la instal·lació i presentats els 
impresos de lectura de quadres amb els mesuraments i comprovacions d'equilibrat de fases, 
intensitats   d'arrencada   i   funcionament,   mesuraments   de   cosinus   de   ø,   voltatges   de 
subministrament,  factors  de  potència,  caigudes  de  tensió  al  final  de  les  línies,  així  com 
comprovacions luminotècniques tals com a nivells lluminosos, uniformitats generals i mitjana, i 
quantes  altres  proves  se  li  sol·licitin,  i  després  de  la  comprovació  i  vistiplau  dels  resultats 
obtinguts, es procedirà dins dels 10 dies hàbils següents, a la recepció provisional, aixecant-se 
l'Acta de Recepció Provisional corresponent, començant llavors el termini de garantia. 

 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l'acta i es donaran 
instruccions precises i detallades pel Director Facultatiu al Contractista amb la finalitat de remeiar 
els defectes observats, fixant-li termini per efectuar-ho, expirat el qual es farà un nou 
reconeixement per a la recepció provisional de les obres. Si el Contractista no hagués complert, es 
declararà resolt el contracte, amb pèrdua de la fiança per no acabar l'obra en el termini estipulat, 
tret que es crea procedent concedir-li un nou termini, que serà improrrogable. 
 
Abans de la recepció de les obres, la Contracta confeccionarà els plànols de la instal·lació tal  com  
s'hagin  executat  definitivament, amb  indicació  expressa  de  totes  les  característiques (relació de 
la numeració dels punts de llum i nombres de policia, secció de cables, estadillo dels punts de 
llum amb característiques de lluminàries, llums, equip, suports i estadillo resum de Centres de 
Comandament, etc.) que se li sol·liciti per la Direcció facultativa. 
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VII.2.   TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia s'estableix en un any des de la data de Recepció. 
 
Durant  aquest  termini  el  Contractista  es  compromet  a  reemplaçar  tots  els  elements 
subministrats que presentin defectes constructius, o de material. 
 

CAPITULO VIII.- REVISION DE PREUS. 
 
VIII.1.  REVISIÓ DE PREUS 
 
La Revisió de Preus procedirà en els termes establerts en els Articles 104 i següents de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
 
VIII.2. CLASSIFICACIÓ D'OBRA COMPLETA  
 
Les obres definides en el present Projecte, compleixen els requisits legals exigits, sent una Obra 
Completa susceptible de lliurar-se a l'ús públic a tenor del definit en els Articles 69, 120 i concordants 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 
 
LÍQUIDOS NEUTROS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 
- Elaboración de hormigón 
- Elaboración de mortero 
- Elaboración de pasta de yeso 
- Riego de plantaciones 
- Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc. 
- Humectación de bases o subbases 
- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de hormigones sin 
armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se prohíbe el uso de estas aguas, 
salvo que se realicen estudios especiales.      Se podrá utilizar agua reciclada proveniente del lavado de 
los camiones hormigonera en la propia central de hormigón, siempre que cumpla las especificaciones 
anteriores y su densidad sea <= 1,3 g/m3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm3 
 
El agua a utilizar ya sea en el curado como en el amasado del hormigón, no debe contener ninguna 
sustancia perjudicial en cantidades que puedan afectar a las propiedades del hormigón o a la 
protección del armado. 
Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay 
antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que cumple todas y 
cada una de las siguientes características: 
- Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952):   >= 5 
- Total de sustancias disueltas (UNE 83957):   <= 15 g/l   (15.000 ppm) 
- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956) 
- Cemento SR:   <= 5 g/l   (5.000 ppm) 
- Otros tipos de cemento:   <= 1 g/l   (1.000 ppm) 
- Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7178) 
- Agua para hormigón armado:   <= 3 g/l   (3.000 ppm) 
- Agua para hormigón pretensado:   <= 1 g/l   (1.000 ppm) 
- Agua para hormigón en masa con armadura de fisuración:   <= 3 g/l   (3.000 ppm) 
- Hidratos de carbono (UNE 7132):   0 
- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235):   <= 15 g/l   (15.000 ppm) Ión cloro total 
aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:   <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:   <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:   <= 0,4% peso de cemento  
 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 3.- UNIDAD Y CRITERIOS 
DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 4.- NORMATIVA DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
3.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Antes del inicio de la obra y si no se tienen antecedentes del agua que se va a utilizar, o se tienen 
dudas, se analizará el agua para determinar: 
- Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952) 
- Contenido de sustancias disueltas (UNE 83957) 
- Contenido de sulfatos, expresados en SO4 (UNE 83956) 
- Contenido de ión CI- (UNE 7178) 
- Contenido de hidratos de carbono (UNE 7132) 
- Contenido de sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) 
En caso de utilizar agua potable de la red de suministro, no será obligatorio realizar los ensayos 
anteriores. 
En otros casos, la DF o el Responsable de la recepción en el caso de centrales de hormigón preparado 
o de prefabricados, dispondrá la realización de los ensayos en laboratorios contemplados en el 
apartado 78.2.2.1 de la EHE, para comprobar el cumplimiento de las especificaciones del artículo 27 
de la EHE. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizaran según las instrucciones de la DF y la norma EHE, realizándose la toma de 
muestras según la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará el agua que no cumpla las especificaciones, ni para el amasado ni para el curado. 
 
LÍQUIDOS DETERGENTES 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Detergente para efectuar limpiezas de elementos construidos.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será compatible con la superficie a limpiar. Se realizará una prueba con el fin de garantizarlo. 
En el caso de limpieza de tuberías o depósitos destinados a productos alimentarios o agua potable, el 
fabricante garantizará que el detergente es apto para tal fin. 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
El fabricante facilitará, como mínimo, los datos siguientes: 
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- Composición 
- Procedimiento de preparación y aplicación 
- Precauciones para su uso 
- Medidas a adoptar en caso de accidente 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: en envases cerrados herméticamente. En el envase figurarán los datos siguientes: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones de utilización 
- Composición y características del producto 
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y 
protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales. 
Tiempo máximo de almacenamiento: 12 meses. 3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
LÍQUIDOS DISOLVENTES 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Disolvente capaz de eliminar restos de grasa y otras manchas de la superficie de los tubos de PVC.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
No dañará la superficie del tubo, ni el adhesivo de las juntas. 
No dejará residuos ni olores permanentes después de su aplicación.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, y con una etiqueta con los 
siguientes datos: 
- Designación comercial 
- Tipo de disolvente 
- Referencia a normativas que cumple 
- Instrucciones de uso 
- Exigencias de acuerdo con la normativa vigente de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
referentes al uso y almacenaje 
- Fecha de caducidad                                                                                                                                                               
Almacenaje: De acuerdo con las instrucciones del fabricante, en recintos cerrados, protegidos de la 
acción directa del sol u otras fuentes de calor y llamas, y ventilados. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
ÁRIDOS/ARENAS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas, mármoles blancos y duros, o arenas 
procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones en una planta legalmente 
autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos.  Se han considerado los siguientes tipos: 
- Arena de mármol blanco 
- Arena para confección de hormigones, de origen: 
- De piedra caliza 
- De piedra granítica 
- Arena para la confección de morteros 
- Arena para relleno de zanjas con tuberías 
- Arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construcción y demoliciones 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos origen de los áridos, 
aportando todos los elementos justificativos que considere convenientes o que le sean requeridos por 
el Director de Obra, entre otros: 
- Clasificación geológica. 
- Estudio de morfología. 
- Aplicaciones anteriores. 
La DF podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un control demasiado 
frecuente de los materiales extraídos. 
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca 
explícitamente la DF. No tendrá margas u otros materiales extraños. 
Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables:   0% 
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1):   Color más claro que el patrón Contenido de 
terrones de arcilla (UNE 7133):   <= 1% en peso 
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos procedentes de rocas 
blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros 
oxidables, etc., en cantidades superiores contempladas a la EHE 
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo 28 de la EHE. Además, los 
que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada, serán adecuados para la 
fabricación de hormigón reciclado estructural, cumpliendo una serie de requisitos: 
- Dimensión mínima permitida = 4 mm 
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 0,6% 
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado: <= 0,25% 
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- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 7% 
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado: <= 5% 
- Coeficiente  de  Los  Ángeles:    <= 40 
- Contenidos máximos de impurezas: 
- Material cerámico:   <= 5% del peso 
- Partículas ligeras:   <= 1% del peso 
- Asfalto:   <= 1% del peso 
- Otros:   <= 1,0 % del peso 
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el artículo 28 de la 
EHE. 
 
ARENA DE MARMOL BLANCO: 
Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol:   0% 
 
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fino que se utilizan para la 
confección del hormigón Designación: d/D - IL - N 
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo 
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla 
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomítico; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R,   reciclado 
Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2):   <= 4 mm 
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en peso 
Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1): <= 1% en peso 
Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146507-2) 
Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1): <= 0,8 en 
peso Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1): 
- Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso 
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento 
- Armado: <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:   <= 0,4% peso de cemento Estabilidad (UNE-EN 1367-2): 
- Pérdida de peso con sulfato sódico: <= 10% 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 15% 
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigón esté sometido a una 
clase de exposición H o F, y el árido fino tenga una absorción de agua >1%:   <= 15% 
Coeficiente de friabilidad (UNE 83115) 
- Para hormigones de alta resistencia: < 40 
- Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2:    < 50 
 
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para comprobarlo, en 
primer lugar se realizará un análisis petrográfico para obtener el tipo de reactividad que, en su caso, 
puedan presentar. Si de este estudio se deduce la posibilidad de reactividad álcali sílice o álcali 
silicato, se realizará el ensayo descrito en la UNE 146.508 EX. Si el tipo de reactividad potencial es de 
álcali   carbonato, se realizará el ensayo según la UNE 146.507 EX parte 2. 

La curva granulométrica del árido fino, estará comprendida dentro del huso siguiente: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦         Material retenido acumulado, en % en peso,en los tamices        ¦ 
¦Límites ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦             ¦   4 mm   ¦   2 mm   ¦   1 mm   ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦    0      ¦    4      ¦    16    ¦    40    ¦    70      ¦      77      ¦    (1)      ¦ 
¦Inferior¦    15    ¦    38    ¦    60    ¦    82    ¦    94      ¦    100      ¦    100      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Este valor varía en función del tipo y origen del árido. 
 
ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Árido grueso: 
- Cualquier tipo:   <= 1,5% en peso 
- Árido fino: 
- Árido redondeado:   <= 6% en peso 
- Árido de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa, b, c, IV u otra clase 
específica: <= 6% en peso 
- Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase 
específica de exposición: <= 10% en peso 
Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Para obras en ambientes I, IIa,b o ninguna clase específica de exposición: >= 70 
- Otros casos: >= 75 
Absorción de agua (UNE-EN 1097-6):   <= 5% 
 
ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Árido grueso: 
- Cualquier tipo:   <= 1,5% en peso 
- Árido fino: 
- Árido redondeado:   <= 6% en peso 
- Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c,IV o alguna clase 
específica: <= 10% en peso 
- Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase especifica 
de exposición: <= 16% en peso 
Valor azul de metileno((UNE 83130): 
- Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <= 0,6% en 
peso 
- Resto de casos: <= 0,3% en peso 
 
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 
La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites: 
Medida de los gránulos:   <= 1/3 del espesor de la junta 
 
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 
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Contenido de materias perjudiciales:   <= 2% 
 
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de residuos de la 
construcción. 
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química bajo 
las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de empleo. 
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras, capas de 
firmes, o contaminar el suelo 
o corrientes de agua. 
Se ha considerado que su uso será para rellenos de zanjas con tuberías. 
Para cualquier otra utilización se requiera la aceptación expresa de la dirección facultativa y la 
justificación mediante los ensayos pertinentes que se cumplen las condiciones requeridas para el uso 
al que se pretende destinar. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. Cada remesa de arena se 
descargará en una zona, ya preparada, de suelo seco. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por 
separado. 
Los áridos se han de  almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la  contaminación, y 
evitando su posible 
segregación, sobre todo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos bajo techado para evitar 
los cambios de temperatura del árido y en un terreno seco y limpio destinado al acopio de los áridos. 
Las arenas de otro tipo se almacenarán por separado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
ARENAS PARA OTROS USOS: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada por el 
suministrador, en la que han de constar como mínimo los siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo 
- Número de serie de la hoja de suministro 
 
Medida de los gránulos:   <= 1/3 del espesor de la junta Contenido de materias perjudiciales:   <= 2% 
 
a granulometría y a las tolerancias del árido suministrado.                  El suministrador pondrá a 
disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según 
el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 
del CTE: 
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Función: 
Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*.  
* Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de 
cada estado miembro, 
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras y 
otros trabajos de obras públicas de 
Función: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*.  
* Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de 
cada estado miembro: 
 
- Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras y 
otros trabajos de obras públicas de Función: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy 
estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas 
nacionales de cada estado miembro, 
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Función: 
Aplicaciones que no exigen requisitos 
de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas 
administrativas nacionales de cada estado miembro: 
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva 93/68CE y debe 
estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación comercial y debe ir 
acompañado de la siguiente información: 
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto) 
- Designación del producto 
- Información de las características esenciales aplicables En la documentación del marcado 
deberá constar: 
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos 
- Fecha de emisión del certificado 
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- Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado 
- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber áridos que no 
cumplan con el artículo 28.4.1. El árido reciclado deberá incluir en su documentación: 
- Naturaleza del material 
- Planta productora del árido y empresa transportista del escombro 
- Presencia de impurezas 
- Detalles de su procedencia 
- Otra información que resulte relevante 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la idoneidad para 
su uso se hará mediante un control documental del marcado para determinar el cumplimiento de las 
especificaciones del proyecto y del artículo 28 de la EHE. 
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberán aportar un 
certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad, realizado en un laboratorio de 
control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la EHE, que verifique el cumplimiento de las 
especificaciones del árido suministrado con el artículo 28 de la EHE. 
La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de suficiente 
información, podrá determinar la 
ejecución de comprobaciones mediante ensayos. 
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder ser, antes del 
suministro del árido, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En caso necesario, la DF podrá 
realizar los ensayos siguientes para verificar la conformidad de las especificaciones: 
- Materia orgánica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrones de arcilla (UNE 7133). 
- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 
específico 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1). 
- Contenido de Ión CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Ensayo petrográfico 
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508). 
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8). 
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6). 
- Ensayo de identificación por rayos X. 
 
No se utilizarán áridos finos que tengan un equivalente de arena inferior a: 
- 70, en obras sometidas a las clases I, IIa, ó IIb, y no sometidas a las clases específicas de 
exposición 
- 75, en los otros casos 
En el caso de las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o de rocas dolomíticas que no 
cumplan con la especificación del equivalente de arena, se podrán aceptar si el ensayo del azul de 
metileno (UNE-EN 933-9) cumple lo siguiente: 
- Para obras con clase general de exposición I, IIa o IIb (y sin clase específica): <= 0,6% en peso 
- Resto de casos: <= 0,3% en peso 
Si el valor del azul de metileno fuera superior a los valores anteriores, y se presenten dudas de la 
presencia de arcilla en los finos, se podrá realizar un ensayo de rayos X para su detección e 

identificación: se podrá emplear el árido fino si las arcillas son del tipo caolinita o illita, y si las 
propiedades del hormigón con este árido son las mismas que las de uno que tenga los mismos 
componentes pero sin los finos. 
Se podrán utilizar arenas rodadas, o procedentes de rocas de machaqueo, o escorias siderúrgicas 
adecuadas, en la fabricación de hormigón de uso no estructural. 
 
 
ÁRIDOS/ZAHORRAS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Material granular de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se han considerado los 
siguientes tipos: 
- Zahorra natural 
- Zahorra artificial CARACTERISTICAS GENERALES: 
El tipo de material utilizado será el indicado en la DT o en su defecto el que determine la DF. 
No será susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o quí mica apreciable bajo las 
condiciones posibles más desfavorables. 
No dará lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otras capas de firme , o 
contaminar el suelo o corrientes de agua. 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica y otras materias 
extrañas que puedan afectar la durabilidad de la capa. 
ZAHORRA NATURAL: 
La zahorra natural estará compuesta de áridos procedentes de graveras o depósitos naturales, suelos 
naturales o por la mezcla de ambos. 
 
ZAHORRA ARTIFICIAL: 
La zahorra artificial estará compuesta de áridos procedentes de la trituración, total o parcial, de 
piedra de cantera o de grava natural. 
                                                                                                                                                                                                            
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o de demoliciones, 
provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos residuos. En obras de 
carreteras solo podrán utilizarse para las categorías de tráfico pesado T2 a T4. 
La DF determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes: 
¡------------------------------------------------l 
       Cernido ponderal acumulado(%)       
 Tamíz UNE-EN   ----------------------------------   
  933-2 (mm) ZA25 ZA20 ZAD20  
 ------------ -----------------------------------  
 40  100 - -  
 25  75-100 100 100  
 20  65-90 75-100 65-100  
 8  40-63 45-73 30-58  
 4  26-45 31-54 14-37  
 2  15-32 20-40 0-15  
 0,500  7-21 9-24 0-6  
 0,250  4-16 5-18 0-4  
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 0,063  0-9 0-9 0-2  
L------------------------------------------------j 
La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la fracción retenida 
por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índice de lajas (UNE-EN 933-3):   < 35 
Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Tráfico T0 a T2:   < 30 
- T3, T4 y arcenes:   < 35    Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:   > 40 
- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2:   > 35 
- Arcenes de T3 y   T4:   > 30 Plasticidad: 
- Tráfico T00 a T4:   No plástico 
- Arcenes sin pavimentar: 
- Límite líquido (UNE 103103):   < 30 
- Índice de plasticidad (UNE 103104):   < 10     
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
 
ARIDOS/TIERRAS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación. Se han considerado los siguientes tipos: 
- Tierra seleccionada 
- Tierra adecuada 
- Tierra tolerable 
- Tierra sin clasificar TIERRA SIN CLASIFICAR: 
La composición granulométrica y su tipo serán los adecuados a su uso y a los que se definan en la 
partida de obra donde intervengan o, si no consta, los que establezca explícitamente la DF. 

TIERRA SELECCIONADA: 
Contenido de materia orgánica (UNE 103-204):   < 0,2%     Contenido sales solubles en agua, incluido 
yeso (NLT 114):   < 0,2% Tamaño máximo:   <= 100 mm 
Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE:   < =15% o en caso contrario, cumplirá: 
- Material que pasa por el tamiz 2 UNE:   < 80% 
- Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE:   < 75% 
- Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE:   < 25% 
- Límite líquido (UNE 103-103):   < 30% 
- Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):   < 10 Índice CBR (UNE 103-502): 
- Coronación de terraplén:   >= 5 
- Núcleo o cimiento de terraplén:   >= 3 TIERRA ADECUADA: 
Contenido de materia orgánica (UNE 103-204):   < 1% 
Contenido sales solubles en agua, incluido yeso (NLT 114):   < 0,2% Tamaño máximo:   <= 100 mm 
Material que pasa por el tamiz 2 UNE:   < 80% Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE:   < 35% 
Límite líquido (UNE 103-103):   < 40 
Si el Límite líquido es > 30, cumplirá: 
- Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):   > 4 Índice CBR (UNE 103-502): 
- Coronación de terraplén:   >= 5 
- Núcleo o cimiento de terraplén:   >= 3 
 
TIERRA TOLERABLE: 
Cumplirán alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes (UNE 103-101): 
- Material que pasa por el tamiz 20 UNE:   > 70% 
- Material que pasa por el tamiz 0,08 UNE:   >= 35% Contenido en materia orgánica (UNE 103-
204):   < 2% Contenido en yeso (NLT 115):   < 5% 
Contenido en sales solubles distintas al yeso (NLT 114):   < 1% Límite líquido (UNE 103-103):   < 65% 
Si el límite líquido es > 40, cumplirá: 
- Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):   > 73% (Límite líquido-20) Asiento en ensayo 
de colapso (NLT 254):   < 1% 
Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa Hinchamiento libre (UNE 103-601):   < 
3% 
Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500) Índice CBR (UNE 103-502):   >= 3 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: Se suministrará en camión volquete y se distribuirá en montones 
uniformes en toda el área de trabajo, procurando extenderlas a   lo largo de la misma jornada, de 
forma que no se alteren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
CEMENTOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conglomerante hidráulico formado por diferentes materiales inorgánicos finamente divididos que, 
amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratación, endurece y una vez 
endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. 
Se consideran los cementos regulados por la norma RC-08 con las siguientes características: 
- Cementos comunes (CEM) 
- Cementos de aluminato de calcio (CAC) 
- Cementos blancos (BL) 
- Cementos resistentes al agua de mar (MR) 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo en su composición. 
El cemento será capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y áridos, de producir un 
mortero o un hormigón que conserve su trabajabilidad durante un tiempo suficientemente largo y 
alcanzar, al cabo de períodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar estabilidad 
de volumen a largo plazo. 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
En actividades manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel y de acuerdo con lo 
establecido en la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se utilizarán o comercializarán 
cementos con un contenido en cromo (VI) superior ados partes por millón del peso seco del cemento. 
 
CEMENTOS COMUNES (CEM): 
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 
29 de diciembre, 1328/1995 de 28 de julio y 956/2008 de 6 de junio. 
Los componentes deberán cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 de la norma UNE-EN 
197-1. Tipos de cementos: 
- Cemento Portland: CEM I 
- Cemento Portland con adiciones: CEM II 
- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III 
- Cemento puzolánico: CEM IV 
- Cemento compuesto: CEM V 
Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, según el contenido de la adición o mezcla de 
adiciones presentes en el cemento. Según dicho contenido creciente los subtipos pueden ser A, B o C. 
Adiciones del clinker pórtland (K): 
- Escoria de horno alto:   S 
- Humo de sílice:   D 
- Puzolana natural:   P 

- Puzolana natural calcinada: Q 
- Ceniza volante silícea:   V 
- Ceniza volante calcárea: W 
- Esquisto calcinado:   T 
- Caliza L:   L 
- Caliza LL:   LL 
Relación entre denominación y designación de los cementos comunes según el tipo, subtipo y 
adiciones: 
 
+------------------------------------------------------+ 
¦ Denominación ¦ Designación   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Portland ¦   CEM I ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Portland con escoria ¦   CEM II/A-S   ¦ 
¦ ¦   CEM II/B-S   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Portland con humo de sílice     ¦   CEM II/A-D   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Portland con puzolana ¦   CEM II/A-P   ¦ 
¦ ¦   CEM II/B-P   ¦ 
¦ ¦   CEM II/A-Q   ¦ 
¦ ¦   CEM II/B-Q   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Portland con ceniza ¦   CEM II/A-V   ¦ 
¦ volante ¦   CEM II/B-V   ¦ 
¦ ¦   CEM II/A-W   ¦ 
¦ ¦   CEM II/B-W   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Portland con esquisto ¦   CEM II/A-T   ¦ 
¦ calcinado ¦   CEM II/B-T   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Portland con caliza ¦   CEM II/A-L   ¦ 
¦ ¦   CEM II/B-L   ¦ 
¦ ¦   CEM II/A-LL ¦ 
¦ ¦   CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Portland mixto ¦   CEM II/A-M   ¦ 
¦ ¦   CEM II/B-M   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento con escoria ¦   CEM III/A    ¦ 
¦ de horno alto ¦   CEM III/B    ¦ 
¦ ¦   CEM III/C    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento puzolánico ¦   CEM IV/A ¦ 
¦ ¦   CEM IV/B ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Cemento compuesto ¦   CEM V/A ¦ 
¦ ¦   CEM V/B ¦ 
 
En cementos Portland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos pusilánimos CEM IV/A y CEM 
IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales además del clinker 
deberán ser declarados en la designación del cemento. 
La composición de los diferentes cementos comunes será la especificada en el capítulo 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Los cementos comunes cumplirán las exigencias mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad 
especificadas en el capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC): 
Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreos. 
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 956/2008 de 6 de 
junio. Cumplirán las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas en la norma UNE-EN 14647. 
 
CEMENTOS BLANCOS (BL): 
Estarán sujetos al Real Decreto 1313/1988 y serán aquellos definidos en la norma UNE 80305 y 
homólogos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1 (cementos de 
albañilería) que cumplen con la especificaciones de blancura. 
Índice de blancura (UNE 80117):   >= 85                                                                                                                                                 
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero de 
1989, llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR). 
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad que 
cumplirán los cementos 
comunes blancos son las mismas que las especificadas para los cementos comunes en la norma UNE-
EN 197-1. 
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que cumplirá el cemento 
blanco de albañilería (BL 22,5 X) son las mismas que las especificadas para el cemento homólogo en la 
norma UNE-EN 413-1. 
 
CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR): 
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero de 
1989, llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR). 
Relación entre denominación y designación de los cementos resistentes al agua de mar según el tipo, 
subtipo y adiciones: 
 
+------------------------------------------------------+ 
¦           Denominación                                ¦ Designación   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland                                    ¦         I           ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland con escoria                ¦      II/A-S      ¦ 
¦                                                               ¦      II/B-S      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland con humo de sílice    ¦      II/A-D      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Cemento portland con puzolana              ¦      II/A-P      ¦ 
¦                                                               ¦      II/B-P      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland con ceniza                  ¦      II/A-V      ¦ 
¦ volante                                                  ¦      II/B-V      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento con escoria                               ¦      III/A        ¦ 
¦ de horno alto                                        ¦      III/B        ¦ 
¦                                                               ¦      III/C        ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento puzolánico                                ¦      IV/A         ¦ 
¦                                                               ¦      IV/B         ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento compuesto                                  ¦      V/A           ¦ 
¦                                                               ¦      V/B           ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
 
Las especificaciones generales en cuanto a composición y a exigencias mecánicas, físicas, químicas y 
de durabilidad que cumplirán son las correspondientes a los cementos comunes homólogos de la 
norma UNE-EN 197-1. 
Cumplirán los requisitos adicionales especificados en el capítulo 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: de manera que no se alteren sus características. Si el cemento se suministra a granel se 
almacenará en silos. 
Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, ventilado, protegido de la 
intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 
 
Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 
- Clases 22,5 y 32,5:   3 meses 
- Clases 42,5:   2 meses 
- Clases 52,5:   1 mes 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por él se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el 
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que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar. 5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN CEMENTOS COMUNES (CEM) Y 
CEMENTOS DE CAL (CAC): 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que 
acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo 
que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
- Productos para preparación de hormigón, mortero, lechadas y otras mezclas para construcción 
y para la fabricación de productos de construcción, 
- Productos para elaboración de hormigón, mortero, pasta y otras mezclas para construcción y 
para la fabricación de productos de construcción: 
- Sistema 1+: Declaración de Prestaciones 
El símbolo normalizado del marcado CE deberá ir acompañado de la siguiente información: 
- número de identificación del organismo certificador que ha intervenido en el control de 
producción 
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante 
- número del certificado CE de conformidad 
- las dos últimas cifras del año en que el fabricante puso el marcado CE 
- Indicaciones que permitan identificar el producto así como sus características y prestaciones 
declaradas, atendiendo a sus indicaciones técnicas 
- referencia a la norma armonizada pertinente 
- designación normalizada del cemento indicando el tipo, subtipo, (según los componentes 
principales) y clase resistente 
- en su caso, información adicional referente al contenido en cloruros, al límite superior de 
pérdida por calcinación de ceniza volante y/o aditivo empleado 
Sobre el propio envase el marcado CE se puede simplificar, incluyendo como mínimo los puntos 
siguientes: 
- el símbolo o pictograma del marcado CE 
- en su caso, el número del certificado CE de conformidad 
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante o su 
representante legal 
- los dos últimos dígitos del año en que el fabricante puso el marcado CE 
- la referencia al número de la norma armonizada correspondiente 
En este caso, la información completa del marcado o etiquetado CE deberá aparecer también en el 
albarán o la documentación que acompaña al suministro 
En el albarán figurarán los siguientes datos: 

- número de referencia del pedido 
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento 
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la instrucción RC-08 
- cantidad que se suministra 
- en su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE 
- fecha de suministro 
- identificación del vehículo que lo transporta 
 
CONDICIONES  DE  MARCAJE  Y  CONTROL  DE  LA  DOCUMENTACION  EN  CEMENTOS  BLANCOS  (BL)  
Y  CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR): 
En el albarán figurarán los siguientes datos: 
- número de referencia del pedido 
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento 
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme al Real Decreto 956/2008 de 6 
de junio 
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
- la fecha de suministro 
- identificación del vehículo que lo transporta (matrícula) 
- en su caso, el etiquetado correspondiente al marcado CE 
- En el caso de cementos envasados, estos deben mostrar en sus envases la siguiente 
información: 
- nombre o marca identificativa y dirección completa del fabricante y de la fábrica 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la presente instrucción 
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
- fechas de fabricación y de envasado (indicando semana y año) 
- condiciones específicas aplicables a la manipulación y utilización del producto El fabricante 
facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 
- Inicio y final del fraguado 
- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
La recepción del cemento deberá incluir al menos, dos fases obligatorias: 
- Una primera fase de comprobación de la documentación 
- Una segunda fase de inspección visual del suministro 
Se puede dar una tercera fase, si el responsable de recepción lo considera oportuno, de 
comprobación del tipo y clase de cemento y de las características físicas químicas y mecánicas 
mediante la realización de ensayos de identificación y, si es el caso, de ensayos complementarios. 
Para la primera fase, al iniciar el suministro el Responsable de recepción ha de comprobar que la 
documentación es la requerida. Esta documentación estará comprendida por: 
- Albarán o hoja de suministros 
- Etiquetado 
- Documentos de conformidad, como puede ser el marcaje CE o bien la Certificación de 
Conformidad del Real Decreto 1313/1988 
- Para el caso de los cementos no sujetos al marcaje CE, el certificado de garantía del fabricante 
firmado. 
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- Si los cementos disponen de distintivos de calidad, será necesaria también la documentación 
precisa de reconocimiento del distintivo. 
En la segunda fase, una vez superada la fase de control documental, se deberá someter el cemento a 
una inspección visual para comprobar que no ha sufrido alteraciones o mezclas indeseadas. 
La tercera fase se activará cuando se pueda prever posibles defectos o en el caso que el Responsable 
así lo establezca por haber dado resultados no conformes en las fases anteriores o por haber 
detectado defectos en el uso de cementos de anteriores remesas. 
En este caso se llevarán a cabo, antes de empezar la obra y cada 200 t de cemento de la misma 
designación y procedencia durante la ejecución, ensayos de acuerdo con lo establecido en los Anejos 
5 y 6 de la RC-08. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Las muestras se tomarán según lo indicado en la RC-08. Para cada lote de control se extraerán tres 
muestras, una para realizar los ensayos de comprobación de la composición, la otra para los ensayos 
físicos, mecánicos y químicos y la otra para ser conservada preventivamente. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
A efectos de la fase primera, no se aprobará el uso de cementos los cuales el etiquetado y la 
documentación no se correspondan con el cemento solicitado, cuando la documentación no esté 
completa y cuando no se reúnan todos los requisitos establecidos. A efectos de la segunda fase, no se 
aprobará el uso de cementos que presenten síntomas de meteorización relevante, que contengan 
cuerpos extraños y que no resulte homogénea en su aspecto o color.                                                                                 
A efectos de la tercera fase, no se aprobará el uso de cementos que no cumplan los criterios 
establecidos en el apartado A5.5 de la RC-08. 
Cuando no se cumpla alguna de las prescripciones del cemento ensayado, se repetirán los ensayos 
por duplicado, sobre dos 
muestras obtenidas del acopio existente en obra. Se aceptará el lote únicamente si los resultados 
obtenidos en las dos muestras son satisfactorios. 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central 
hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y el Real 
Decreto 697/1995 de 28 de abril. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar 
de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y 
se expresará, como mínimo, la siguiente información: 
- Consistencia 
- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades 
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación 

- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado La 
designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para 
el hormigón pretensado 
-     R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca 
- TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de la 
mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo 
del árido, consistencia y resistencia característica,  así  como  las  limitaciones  derivadas  del  tipo  de  
ambiente  especificado  (contenido  de  cemento  y  relaciónagua/cemento) 
En los  hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de 
las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento 
por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la 
relación agua/cemento que ha utilizado. 
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las 
garantías y los datos que el 
suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro. 
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma 
EHE-08.                                Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, podrá 
contener cenizas volantes sin que estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de humo 
de sílice no podrá exceder del 10% 
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de 
cenizas volantes o humo 
de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben 
superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del 
cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción 
según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al alcance de la DF, o 
dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido 
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450. 
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la UNE EN 934-2 
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado. 
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia 
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como valores de 
resistencia a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
-    ßcc = exp s [1   (28/t)1/2] 
(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de la edad del 
hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del tipo de cemento (= 0,2 para 
cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos 
normales y de endurecimiento rápido (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 para cementos de 
endurecimiento lento (CEM 32,25))). 
Valor mínimo de la resistencia: 
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- Hormigones en masa >= 20 N/mm2 
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2 Tipo de cemento: 
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Cementos para usos especiales ESP 
VI-1 (UNE 80307) 
- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1) 
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y   
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305) 
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los 
sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 
14216) 
Clase de cemento:   32,5 N Densidades de los hormigones: 
- Hormigones en masa (HM): 
-    2.300 kg/m3   si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3   si fck > 50 N/mm2 
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, 
en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el 
tipo de exposición más favorable debe ser: 
- Obras de hormigón en masa:   >= 200 kg/m3 
- Obras de hormigón armado:   >= 250 kg/m3 
- Obras de hormigón pretensado:   >= 275 kg/m3 
- En todas las obras:   <= 500 kg/m3 
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en 
función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de 
exposición más favorable debe ser: 
- Hormigón en masa:   <= 0,65 
- Hormigón armado:   <= 0,65 
- Hormigón pretensado:   <= 0,60 
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistencia seca:   0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:   3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:   6 - 9 cm 
- Consistencia fluida:   10-15 cm 
- Consistencia líquida:   16-20 cm 
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante Ión cloro total 
aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:   <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:   <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:   <= 0,4% peso de cemento 
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al cemento: 
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3 
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3 Tolerancias: 
- Asiento en el cono de Abrams: 
- Consistencia seca:   Nulo 

- Consistencia plástica o blanda:   ± 1 cm 
- Consistencia fluida:   ± 2 cm 
- Consistencia líquida:   ± 2 cm 
 
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS "IN SITU" 
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes: 
-    <= 32 mm 
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales Dosificaciones de amasado: 
- Contenido de cemento: 
- Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3 
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
- 
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6 
- Contenido de finos d < 0,125 (cemento incluido): 
- Árido grueso d >8 mm: >= 400 kg/m3 
- Árido grueso d <=8 mm: >= 450 kg/m3 Consistencia del hormigón: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦ Asiento cono ¦ Condiciones ¦ 
¦ de Abrams(mm)    ¦ de uso ¦ 
¦-----------------------------------------------------------¦ 
¦    130 <= H <= 180   ¦ - Hormigón vertido en seco ¦ 
¦    H >= 160 ¦ - Hormigón bombeado, sumergido o ¦ 
¦ ¦     vertido bajo agua con tubo tremie   ¦ 
¦    H >= 180 ¦ - Hormigón sumergido, vertido bajo     ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el 
proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar. 
 
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU" 
Contenido mínimo de cemento en función del tamaño máximo del árido: 
+------------------------ --+ 
¦ Tamaño ¦ Contenido   ¦ 
¦   máximo del   ¦ mínimo de   ¦ 
¦     árido(mm)   ¦ cemento(kg)¦ 
¦-------------------------   ¦ 
¦ 32 ¦ 350 ¦ 
¦ 25 ¦ 370 ¦ 
¦ 20 ¦ 385 ¦ 
¦ 16 ¦ 400 ¦ 
+-------------------------- + 
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores: 
-    <= 32 mm 
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales Dosificaciones de amasado: 
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado: 
- Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3 
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
- 
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- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido): 
- Árido grueso D <= 16 mm:   <= 450 kg/m3 
- Árido grueso D > 16 mm:   = 400 kg/m3 
 
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el 
proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar. 
 
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de trabajo 
y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). Dicha fórmula incluirá: 
- La identificación y proporción ponderal (en seco) de cada fracción de árido en la mezcla. 
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 
mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a la mezcla total. 
- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días. 
- La consistencia del hormigón fresco, y si es el caso, el contenido de aire ocluido. 
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450 
kg/m3, incluido el cemento. Contenido de cemento:   >= 300 kg/m3 
Relación agua/cemento:   <= 0,46 
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313):   2-6 cm Proporción de aire ocluido (UNE 83315): 
<= 6% 
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de aire, y en este caso, 
la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al 4,5 % en volumen. 
Tolerancias: 
- Asentamiento en el cono de Abrams:   ± 1 cm    
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En camiones hormigonera. 
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea 
y sin haber iniciado el fraguado.                                                                                                                                                                                                 
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras 
sustancias de que puedan alterar la composición original. 
Almacenaje: No se puede almacenar. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU" 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 

HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes 
datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Fecha y hora de entrega 
- Nombre de la central de hormigón 
- Identificación del peticionario 
- Cantidad de hormigón suministrado 
- Hormigones designados por propiedades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como 
mínimo: 
- Resistencia a la compresión 
- Tipo de consistencia 
- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 
- Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como 
mínimo 
- Contenido de cemento por m3 
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 
- Tipo, clase y marca del cemento 
- Contenido en adiciones 
- Contenido en aditivos 
- Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay 
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay 
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones 
- Designación específica del lugar de suministro 
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 
- Hora límite de uso del hormigón 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de laboratorio. Para cada 
dosificación estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas, procedentes de 3 amasadas fabricadas en 
la central. 2 probetas se ensayarán a compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua. 
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo de hormigón se 
realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28 días, según UNE EN 12390-3. No 
serán necesarios estos ensayos si el hormigón procede de central certificada, o se dispone de 
suficiente experiencia en su uso. 
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de la norma EHE-08, 
se realizará el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE EN 12390-8. 
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Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el hormigón con la 
dosificación correcta. Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las 
condiciones de suministro. 
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Para hormigones sin distintivo de calidad, se realizarán 
lotes de control de cómo máximo: 
- Volumen de hormigonado: <= 100 m3 
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión: 
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superficie construida <= 500 m2; Número de plantas 
<= 2 
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión: 
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superficie construida <= 1000 m2; Número de plantas 
<= 2 
- Macizos: 
- Tiempo de hormigonado <= 1 semana 
El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del mismo 
suministrador, y tendrán la misma dosificación. 
En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los valores 
anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía para el que se ha efectuado 
el reconocimiento, conforme al artículo 81 de la EHE-08. Control 100x100 (EHE-08-08): Será de 
aplicación a cualquier estructura, siempre que se haga antes del suministro del hormigón. La 
conformidad de la resistencia se comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas 
a control y calculando el valor de la resistencia característica real. 
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en hormigones que dispongan de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en: 
- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros 
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con luces 
inferiores a 6,00 metros 
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya adoptado una 
resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación cuando el hormigón 
que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, o 
cuando se disponga de un certificado de dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses. 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS: 
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se realizará: 
- Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada serie se 
determinará la consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexo tracción a 7 y a 28 días (UNE 83305) y, 
si es el caso, el contenido de aire ocluido (UNE EN 12350-7). 
Si la resistencia media resultara superior al 80% de la especificada a 28 días, y no se hubieran 
obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites 
establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En caso 
contrario, se deberá esperara los 28 días y se introducirán los ajustes necesarios en la dosificación, y 
se repetirán los ensayos de resistencia. 
Control de fabricación y recepción. 
- Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón. 
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán con la frecuencia 
indicada, los siguientes ensayos: 

- Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde: 
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1) 
- Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8) 
 
- Terrones de arcilla (UNE 7133) 
- Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3) 
- Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
- Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el suministro: 
- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2) 
- Sustancias perjudiciales (EHE) 
- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará, diariamente, un ensayo granulométrico 
(UNE EN 933-1). 
- Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada 15 días. 
- Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y comprobación de la 
temperatura. 
- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida. 
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde): 
- Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315) 
- Consistencia (UNE 83313) 
- Fabricación de probetas para ensayo a flexo tracción (UNE 83301) 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS: 
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF. Cada serie de probetas se tomará de 
amasadas diferentes. Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se realizarán 
uno por la mañana y otro por la tarde 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON 
ESTRUCTURAL: 
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones del pliego. 
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará a partir de los 
valores medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de cada una de las N amasadas 
controladas de acuerdo con: 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):   <= 30 
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía 
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:   N >= 1 
- Otros casos:   N >= 3 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):   >= 35 y <= 50 
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía 
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:   N >= 1 
- Otros casos:   N >= 4 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):   >= 50 
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía 
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:   N >= 2 
- Otros casos:   N >= 6 
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La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a control. 
Un vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, xi, de las determinaciones de 
resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: x1 <= x2 <= ... <= xn                                                                                                                                                         
En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
se aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como un control de identificación, por tanto los 
criterios de aceptación en este caso tienen por objeto comprobar la pertenencia del hormigón del lote 
a una producción muy controlada, con una resistencia certificada y estadísticamente evaluada con un 
nivel de garantía muy exigente. 
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si: f(x) = x   K2rN    >= fck 
Dónde: 
- f(x) Función de aceptación 
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas 
- K2 Coeficiente: Coeficiente: 
- Número de amasadas: 
-    3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85 
-    4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67 
-    5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55 
-    6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorrido muestral definido como:   rN = x (N)   x (1) 
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto 
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o son 
suministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en los que se 
controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo hormigón, se aceptará si: f(x(1)) = x(1)   K3s35*   
>= fck. 
Dónde:   s35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas 
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el hormigón si la 
media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del intervalo 
correspondiente. 
Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores esté 
comprendida dentro de la tolerancia exigida. 
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada. 
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real corresponde a la 
resistencia de la pastada que, una vez ordenadas les N determinaciones de menor a mayor, ocupa el 
lugar n=0,05 N, redondeándose n por exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o inferior 
a 20, fc,real será el valor de la resistencia de la pastada más baja encontrada en la serie. 
Se aceptará cuando: fc,real >= fck 
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez que: 
- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores 
- Se mantiene la vigencia del distintivo de calidad del hormigón durante la totalidad del 
suministro 
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN HORMIGÓN 
PARA PAVIMIENTOS: 
- Interpretación de los ensayos característicos: 

Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la especificada a 28 días, y los 
resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia se encuentran dentro de los límites 
establecidos, se podrá iniciar el tramo de prueba con el hormigón correspondiente. En caso contrario, 
deberá esperarse a los resultados a 28 días y, en su caso, se introducirán los ajustes necesarios a la 
dosificación, repitiéndose los ensayos característicos. 
- Interpretación de los ensayos de control de resistencia: 
- El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En otro caso: 
- Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar las sanciones 
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar la realización de ensayos de 
información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio 
unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en 
proporción. 
- Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los correspondientes ensayos 
de información. 
- Ensayos de información: 
Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos cilíndricos (UNE 
83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de 56 días. La conservación de los 
testigos durante las 48 horas anteriores al ensayo se realizará según la UNE 83302. 
El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará con el resultado 
medio correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la resistencia media del lote es 
superior. En caso de incumplimiento, deben distinguirse tres casos: 
- Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones previstas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones 
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y 
su reconstrucción, por cuenta del Contratista. 
- Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del Contratista. 
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario 
del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción. 
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de las 
resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. A 
partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podrá estimar la 
característica multiplicando aquélla por un coeficiente dado por la tabla siguiente: Coeficiente (En 
función del número de series que forman el lote): 
- 2 series:    0,88 
- 3 series:    0,91 
- 4 series:    0,93 
- 5 series:    0,95 
- 6 series:    0,96 
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores especificados en la fórmula 
de trabajo, se rechazará el camión controlado.  
 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central 
hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y el Real 
Decreto 697/1995 de 28 de abril. 
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación n y el transporte deben 
estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y 
se expresará, como mínimo, la siguiente información: 
- Consistencia 
- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades 
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación 
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado La 
designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para 
el hormigón pretensado 
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-5 5-60-70-80-90-100) 
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca 
- TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de la 
mezcla del hormigón n, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño 
máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo 
de ambiente especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento) 
En los  hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de 
las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento 
por metro cúbico de hormigón, y el suministrador   las deberá garantizar, indicando también, la 
relación agua/cemento que ha utilizado. 
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las 
garantías   y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del 
suministro. 
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.3.2   de la norma 
EHE-08. 
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, podrá contener cenizas 
volantes sin que   estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de humo de sílice no 
podrá exceder del 10% 
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de 
cenizas volantes o humo de sí lice para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan 
cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe 
superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mí nima de cemento se especifica en el artículo 
37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción 
según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al alcance de la DF, o 
dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido 
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450. 
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la UNE EN 934-2 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado. 
Clasificación de los hormigones   por su resistencia a compresión: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia Tipo de cemento: 
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Cementos para usos especiales   ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Hormigón armado  : Cementos comunes excepto los tipo s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B   (UNE-EN 197-1) 
- Hormigón pretensado  : Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i   
CEM II/A-M(V,P)   (UNE-EN 197-1) 
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305) 
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los 
sulfatos i/o al agua de ma r (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 
14216) 
Clase de cemento:   32,5 N Densidades   de los hormigones: 
- Hormigones en masa (HM): 
- 2.300 kg/m3   si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3   si fck > 50 N/mm2 
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, 
en función de la clase de exposición n (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando 
el tipo de exposición más favorable debe ser: 
- Obras de hormigón en masa:   >= 200 kg/m3 
- Obras de hormigón armado:   >= 250 kg/m3 
- Obras de hormigón pretensado:   >= 275 kg/m3 
- En todas las obras:   <= 500 kg/m3                                                                                                                                                        
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en 
función de la clase de exposición n (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de 
exposición más favorable debe ser: 
- Hormigón en masa:   <= 0,65 
- Hormigón armado:   <= 0,65 
- Hormigón pretensado:   <= 0,60 
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistencia seca:   0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:   3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:   6 - 9 cm 
- Consistencia fluida:   10-15 cm 
- Consistencia líquida:   16-20 cm 
 
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo supe fluidificante Ión cloro total 
aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:   <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:   <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:   <= 0,4% peso de cemento 
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, corresponde dientes a los áridos y al cemento: 
- Si el agua es standard: < 175 Kg/m3. 
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- Si el agua es reciclada: < 185 Kg/m3. Tolerancias: 
- Asiento en el cono de Abrams: 
- Consistencia seca:   Nulo 
- Consistencia plástica o blanda:   ± 1 cm 
- Consistencia fluida:   ± 2 cm 
- Consistencia líquida:   ± 2 cm 
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU” 
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales Dosificaciones de amasado: 
- Contenido de cemento: 
- hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3 
- hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6 
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido): 
- árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3 
- árido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3 Consistencia del hormigón: 
¡-----------------------------------------------------------l 
 -----------------------------------------------------------  
      130 <= H <= 180      - Hormigón vertido en seco  
      H >= 160 - Hormigón bombeado, sumergido o  
       vertido bajo agua con tubo tremie      
      H >= 180 - Hormigón sumergido, vertido bajo       
L-----------------------------------------------------------j 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán   durante todo el 
proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar. 
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU” 
Contenido mínimo de ce mento en función del tamaño máximo del árido: 
¡------------------------ --l 
 Tamaño Contenido      
 
    máximo del      mínimo de      
      árido(mm)      cemento(kg)  
 -------------------------      
 32  350  
 25  370  
 20  385  
 16  400  
L-------------------------- j 
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales Dosificación de amasado: 
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado   : 
- Hormigones vertidos en seco:   >= 325 kg/m3 
- Hormigones sumergidos:   >= 375 kg/m3 
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido): 

- Árido grueso D <= 16 mm:   <= 450 kg/m3 
- Árido grueso D > 16 mm:   = 400 kg/m3 
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán   durante todo el 
proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: En camiones hormigonera. 
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea 
y sin haber iniciado el fraguado.                                                                                                                                                                                                 
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras 
sustancias de que puedan alterar la composición original. 
Almacenaje: No se puede almacenar. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes 
datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Fecha y hora de entrega 
- Nombre de la central de hormigón 
- Identificación del peticionario 
- Cantidad de hormigón suministrado 
- Hormigón es designados por propiedades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como 
mínimo: 
- Resistencia a la compresión 
- Tipo de consistencia 
- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 
- Hormigones designados por dosificación n de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando 
como mínimo: 
- Contenido de cemento por m3 
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 
- Tipo, clase y marca del cemento 
- Contenido en adiciones 
- Contenido en aditivos 
- Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay 
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay 
- Identificación del cimento, aditivos i adiciones 
 
- Designación específica del lugar de suministro 
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 
- Hora límite de uso del hormigón 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
 
ALAMBRES 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Hilo de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por estirado en frío o por trefilado. Se han considerado 
los siguientes tipos: 
- Alambre de acero 
- Alambre de acero galvanizado 
- Alambre de acero plastificado 
- Alambre recocido CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será de sección constante y uniforme. 
Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 36-722. ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 
Su recubrimiento de zinc será homogéneo, liso, sin discontinuidades, escamas, granos, rugosidades o 
grietas, estará exento de manchas y no presentará imperfecciones superficiales. 
La masa mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-504) cumplirá las especificaciones de las tablas I y 
II de la UNE 37-506. Resistencia a tracción (UNE 37-504): 
- Calidad G1 o G2:   1770 N/mm2 
- Calidad G3:   1570 N/mm2 
Adherencia del recubrimiento (UNE 37-504):   Cumplirá Pureza del zinc (UNE 37-504):   >= 98,5%  
Tolerancias: 
- Diámetro:   ± 2% diámetro nominal ALAMBRE DE ACERO PLASTIFICADO: 
Alambre de acero de bajo contenido en carbono, galvanizado en caliente, con un recubrimiento 
orgánico de PVC, aplicado por extrusión o sinterización. 
El recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones del apartado 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricidad y la adherencia del recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones del artículo 
6.5 UNE 36-732. Características del galvanizado:   G-1B (UNE 37-506) 
Resistencia a la tracción 
 
 
- Calidad recocido:   =< 600 N/mm2 
- Calidad duro:   > 600 N/mm2 Tolerancias: 
- Diámetro:   tabla 1 UNE 36-732 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En rollos. En el embalaje o albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante o nombre comercial 
- Identificación del producto 
- Diámetro y longitud de los rollos 
Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ALAMBRE DE ACERO: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Características generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. ALAMBRE PLASTIFICADO: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
CLAVOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos metálicos para sujetar cosas introduciéndolos mediante golpes o impactos. Se han 
considerado los siguientes elementos: 
- Patillas 
- Clavos de impacto 
- Clavos de acero 
- Clavos de cobre 
- Clavos de acero galvanizado 
- Tachuelas de acero 
Clavos son vástagos metálicos, puntiagudos de un extremo y con una cabeza en el otro. Tachuelas son 
clavos cortos con la cabeza grande y plana. 
Patillas son clavos grandes y planos con la cabeza formada al doblar el vástago, utilizados para unir los 
marcos a las paredes. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrán la forma, medida y resistencia adecuadas a los elementos que unirán. Serán rectos, con la 
punta afilada y regular. 
Los clavos de acero cumplirán las determinaciones de las normas UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-
034, UNE 17-035 y UNE 17-036. 
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 
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Su recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, estará exento de manchas y no 
presentará imperfecciones superficiales. 
Protección de galvanizado:   >= 275 g/m2 Pureza del zinc, en peso:   >= 98,5% Tolerancias de los clavos 
y tachuelas: 
- Longitud:   ± 1 D 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE 
MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 4.- NORMATIVA DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
No hay normativa de obligado cumplimiento para las patillas. 
 
CLAVOS Y TACHUELAS: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. UNE 17033:1966 Puntas 
redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza 
plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
TIRAFONDOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Vástagos cilíndricos o cónicos, con filete de sección triangular que dibuja sobre su superficie una 
hélice continua. Se han considerado los siguientes tipos: 
- Tornillos galvanizados 
- Tornillos para madera o tacos de PVC 
- Tornillos para conglomerados de madera, de latón 
- Tornillos para placas de cartón-yeso, cadmiados o galvanizados 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El perfil de la rosca del tornillo estará en función de su diámetro (UNE 17-008), y la longitud de la 
rosca, en función de su longitud (UNE 17-051). 
Su superficie será lisa, no presentará fisuras, rebabas ni otros defectos perjudiciales. Los hilos de la 
rosca no tendrán defectos de material ni huellas de herramienta. Cementación del tornillo:   > 0,1 mm 
 
ACABADO CADMIADO: 
Su recubrimiento será liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrá manchas ni 
imperfecciones superficiales. 
 
ACABADO GALVANIZADO: 

Su recubrimiento será liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrá manchas ni 
imperfecciones superficiales. Protección de galvanizado:   >= 275 g/m2 
Pureza del zinc, en peso:   >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 
Suministro: Empaquetados. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
B0A5 -   TORNILLOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO B0A5AA00. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: Empaquetados. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
 
TACOS Y TORNILLOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de pieza para encastar (taco) y un tornillo. El sistema de sujeción del taco puede ser por 
adherencia química o por expansión producida por la deformación de la pieza al ser comprimida por 
el tornillo. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Taco de expansión de nylon y tornillo de acero 
- Taco de expansión de acero, con tornillo, arandela y tuerca del mismo material 
- Fijación mecánica formada por una base metálica atornillada, tornillo de acero, vaina de PVC, 
arandelas de estanqueidad y tapón de caucho 
- Taco químico formado por una ampolla con resina, tornillo, arandela y tuerca 
 



PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS POLÍGONS INDUSTRIALS                                       AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
El diseño del taco será el adecuado al soporte y a los esfuerzos que soportará. 
Las roscas no tendrán imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que impidan el enroscado de los 
elementos. El tornillo irá protegido contra la corrosión. 
Los diámetros del taco y tornillo serán compatibles. 
El perfil de la tuerca irá en función de su diámetro (UNE 17-008) Cementación del tornillo:   > 0,1 mm 
 
TACO QUIMICO: 
La ampolla será de vidrio y estanca. 
Contendrá un adhesivo de dos componentes: una resina de reacción y un endurecedor de aplicación 
en frío.                                El tornillo será de acero cincado. Tendrá una marca con el fin de conocer la 
profundidad de uso. La cabeza del extremo libre será compatible con el adaptador de la perforadora. 
Diámetro de la botella:   14 mm 
Tiempo de endurecimiento según la temperatura ambiente: 
> 20°C: 10 min 10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C1 h 
-    5°C - 0°C: 5 h 
 
ARANDELAS: 
Diámetro interior de la arandela: 
- Diámetro del tornillo 10 mm:   11 mm 
- Diámetro del tornillo 11 mm:   13 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Se suministrarán conjuntamente con todas las piezas necesarias para su correcta 
colocación en cajas, donde figurarán: 
- Identificación del fabricante 
- Diámetros 
- Longitudes 
- Unidades 
- Instrucciones de uso 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE 
MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 4.- NORMATIVA DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
ACEROS EN BARRAS CORRUGADAS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón. Se han considerado los siguientes 
elementos: 
- Barras corrugadas CARACTERISTICAS GENERALES: 

Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni fisuras. 
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia 
perjudicial. 
Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de armaduras básicas electro 
soldadas en celosía.  Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas transversales, 
uniformemente distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las corrugas estarán 
uniformemente espaciadas 
Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
- Diámetro nominal:   se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNE-EN 10080. 
 
- Diámetros nominales <= 10,00 mm:   Variación en intervalos de medio mm 
- Diámetros nominales > 10,0 mm:   Variación en unidades enteras de mm 
- Dimensiones y geometría de les corrugues:   Cumplirá lo especificado en el apartado 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080. 
- Masa por metro:   El valor nominal será el especif icado en la tabla 6 de la UNE-EN 10080, en 
relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal 
- Sección equivalente:   >= 95,5% Sección   nominal 
- Aptitud al doblado: 
- Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):     No se apreciarán 
roturas o fisuras 
- Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):   No se 
apreciarán roturas o fisuras 
Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080): 
- Tensión de adherencia: 
- D < 8 mm:   >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:   >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:   >= 4,00 N/mm2 
- Tensión última de adherencia: 
- D < 8 mm:   >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:   >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:   >= 6,66 N/mm2 
- Composición química (% en masa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦ ¦   C    ¦   Ceq   ¦    S    ¦    P    ¦    Cu   ¦    N    ¦ 
¦ ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producto   ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carbono equivalente 
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor del Carbono 
equivalente decrece en un 0,02% en masa. 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
BARRAS Y ROLLOS DE ACERO CORRUGADO SOLDABLE: 
E l producto se designará según lo especificado en el apartado 5.1 de la UNE-EN 10080: 
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- Descripción de la forma 
- Referencia a la norma EN 
- Dimensiones nominales 
- Clase técnica 
Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
- Características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones del 
apartado 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080 . 
- Características mecánicas de las barras: 
- Acero soldable (S) 
- Alargamiento total sota carga máxima: 
- Acero suministrado en barras:   >= 5,0% 
- Acero suministrado en rollos:   >= 7,5% 
- Acero soldable con características especiales de ductilidad (SD): 
- Alargamiento total sota carga máxima: 
- Acero suministrado en barras:   >= 7,5% 
- Acero suministrado en rollos:   >= 10,0% 
- Resistencia a fatiga:   Cumplirá lo especificado en la taula 32.2.d de la EHE-08 
- Deformación alternativa:   Cumplirá lo especificado en la taula 32.2.e de la EHE-08 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Designación¦    Límite ¦   Carga     ¦Alargamiento¦Relación ¦ 
¦ ¦   Elástico    ¦ unitaria ¦    a la ¦ fs/fy    ¦ 
¦ ¦ fy ¦   rotura   ¦    rotura    ¦ ¦ 
¦ ¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦ ¦ ¦ 
¦-----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S    ¦   >= 400 ¦ >= 440    ¦   >= 14% ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S    ¦   >= 500 ¦ >= 550    ¦   >= 12% ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD   ¦   >= 400 ¦ >= 480    ¦   >= 20% ¦ >= 1,20 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD   ¦   >= 500 ¦ >= 575    ¦   >= 16% ¦ >= 1,15 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
- Diámetro nominal:   Se ajustará a la serie siguiente (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 
32 i 40 mm Se evitará el uso de barras de diámetro <= 6 mm, en armadura montada o elaborada con 
soldadura. Tolerancias: 
- Masa: 
- Diámetro nominal > 8,0 mm:   ± 4,5% masa nominal 
- Diámetro nominal <= 8,0 mm:   ± 6% masa nominal 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
ALAMBRES CORRUGADOS Y ALAMBRES LISOS: 
Alambres corrugados son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para la 
fabricación de mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Alambres lisos son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para la fabricació 
n de elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Los diá metros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-
8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 

Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
- Características mecánicas: 
- B 500 T 
- Límite elástico fy:   >= 500 N/mm2 
- Carga unitaria de rotura   fs:   >= 550 N/mm2 
- Alargamiento a la rotura:   >= 8% 
- Relación f/fy:   >= 1,03 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada por la disposición de barras corrugadas o alambres corrugados, longitudinales y 
transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan entres sí perpendicularmente y 
cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, realizada en una instalación 
industrial ajena a la obra. 
La composición de la malla puede ser barras corrugadas o alambres corrugados, pero no la mezcla de 
ambos. Los componentes de un panel pueden ser elementos simples o pareados. 
El producto se designará según lo especificado en el apartado   5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripción de la forma 
- Referencia a la norma EN 
- Dimensiones nominales: Dimensiones de los componentes, dimensiones del panel, separación 
entre elementos y sobrelargos 
- Clases técnicas de los aceros 
Los componentes de la malla cumplirán las especificaciones que les son aplicables según sean barras o 
alambres. 
Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
- Carga de despegue de las uniones soldadas (Fs):   0,25 fy x An 
(An = Sección transversal nominal del mayor de los elementos de la unión en mallas simples o de uno 
de los elementos pareados, en mallas dobles) 
- Diámetros relativos de los elementos: 
- Mallas simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diámetro nominal de la armadura transversal, dmáx: diámetro nominal de la armadura más 
gruesa) 
- Mallas elementos pareados: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diámetro nominal de las armaduras simples; dt: diámetro nominal de las armaduras pareadas) 
- Separació n entre armaduras longitudinales y transversales:   <= 50 mm 
- Sobrelargos (prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal):     
25 mm Tolerancias: 
- Longitud y anchura:   ± 25 mm o ± 0,5% (la mayor de ambas) 
- Separación entre armaduras:   ± 15 mm o ± 7,5% (la mayor de ambas) 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 2.- CONDICIONES 
DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y de la 
eventual agresividad del ambiente. 
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Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 
Antes de su utilización y en especial despué s de periodos largos de almacenamiento en la obra, se 
debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones. 
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1% 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Tendrá   grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que identifica la clase 
técnica (según lo especificado en el apartado 10 de la UNE-EN 10080), esta marca se repetirá a 
intervalos <= 1,5 m. 
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mí nimo debe contener la 
siguiente información: 
- Identificación del suministrador 
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia (apartado 32.2 
EHE-08) 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la fábrica 
- Fecha de entrega y nombre del peticionario 
- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero 
- Diámetros suministrados 
- Designación de los tipos de aceros suministrados según UNE-EN 10080 
- Forma de suministro: barra o rollo 
- Identificación del lugar de suministro 
- Sistema de identificación adoptado según UNE-EN 10080 
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura 
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de las caracterí sticas 
anteriores, donde se incluirá la siguiente información: 
- Identificación del laboratorio 
- Fecha de emisión del certificado 
- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado 
- Certificado del ensayo de doblado simple 
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD 
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD 
- Certificado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las características 
de adherencia mediante el ensayo de la viga: 
- Marca comercial del acero 
- Forma de suministro: barra o rollo 
- Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos En Mallas 
electrosoldadas, se facilitará además: 
- Certificado del ensayo de despegue de nudos 
- Certificado de calificación del personal que realiza la soldadura no resistente 
- Certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura 3.- UNIDAD Y 
CRITERIOS DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades 
 
 
MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón. Se han considerado los siguientes 
elementos: 
- Malla electro soldada CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni fisuras. 
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia 
perjudicial. 
Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía.  Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas 
transversales, uniformemente distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las 
corrugas estarán uniformemente espaciadas 
Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
- Diámetro nominal:   se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNE-EN 10080. 
- Diámetros nominales <= 10,00 mm:   Variación en intervalos de medio mm 
- Diámetros nominales > 10,0 mm:   Variación en unidades enteras de mm 
- Dimensiones y geometría de les corrugues:   Cumplirá lo especificado en el apartado 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080. 
- Masa por metro:   El valor nominal será el especif icado en la tabla 6 de la UNE-EN 10080, en 
relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal 
- Sección equivalente:   >= 95,5% Sección   nominal 
- Aptitud al doblado: 
- Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):     No se apreciarán 
roturas o fisuras 
- Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):   No se 
apreciarán roturas o fisuras 
Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080): 
- Tensión de adherencia: 
- D < 8 mm:   >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:   >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:   >= 4,00 N/mm2 
- Tensión última de adherencia: 
- D < 8 mm:   >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:   >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:   >= 6,66 N/mm2 
- Composición química (% en masa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦ ¦   C    ¦   Ceq   ¦    S    ¦    P    ¦    Cu   ¦    N    ¦ 
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¦ ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producto   ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carbono equivalente 
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor del Carbono 
equivalente decrece en un 0,02% en masa. 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. ALAMBRES 
CORRUGADOS Y ALAMBRES LISOS: 
Alambres corrugados son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para la 
fabricación de mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Alambres lisos son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para la fabricació 
n de elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Los diá metros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-
8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
- Características mecánicas: 
- B 500 T 
- Límite elástico fy:   >= 500 N/mm2 
- Carga unitaria de rotura   fs:   >= 550 N/mm2 
- Alargamiento a la rotura:   >= 8% 
- Relación f/fy:   >= 1,03 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630- 
 
1. MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada por la disposición de barras corrugadas o alambres corrugados, longitudinales y 
transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan entres sí perpendicularmente y 
cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, realizada en una instalación 
industrial ajena a la obra. 
La composición de la malla puede ser barras corrugadas o alambres corrugados, pero no la mezcla de 
ambos. Los componentes de un panel pueden ser elementos simples o pareados. 
El producto se designará según lo especificado en el apartado   5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripción de la forma 
- Referencia a la norma EN 
- Dimensiones nominales: Dimensiones de los componentes, dimensiones del panel, separación 
entre elementos y sobrelargos 
- Clases técnicas de los aceros 
Los componentes de la malla cumplirán las especificaciones que les son aplicables según sean barras o 
alambres. 
Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
- Carga de despegue de las uniones soldadas (Fs):   0,25 fy x An 
(An = Sección transversal nominal del mayor de los elementos de la unión en mallas simples o de uno 
de los elementos pareados, en mallas dobles) 
- Diámetros relativos de los elementos: 

- Mallas simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diámetro nominal de la armadura transversal, dmáx: diámetro nominal de la armadura más 
gruesa) 
- Mallas elementos pareados: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diámetro nominal de las armaduras simples; dt: diámetro nominal de las armaduras pareadas) 
- Separació n entre armaduras longitudinales y transversales:   <= 50 mm 
- Sobrelargos (prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal):     
25 mm Tolerancias: 
- Longitud y anchura:   ± 25 mm o ± 0,5% (la mayor de ambas) 
- Separación entre armaduras:   ± 15 mm o ± 7,5% (la mayor de ambas) 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y de la 
eventual agresividad del ambiente. 
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 
Antes de su utilización y en especial despué s de periodos largos de almacenamiento en la obra, se 
debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones. 
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1% 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Tendrá   grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que identifica la clase 
técnica (según lo especificado en el apartado 10 de la UNE-EN 10080), esta marca se repetirá a 
intervalos <= 1,5 m. 
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mí nimo debe contener la 
siguiente información: 
- Identificación del suministrador 
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia (apartado 32.2 
EHE-08) 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la fábrica 
- Fecha de entrega y nombre del peticionario 
- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero 
- Diámetros suministrados 
- Designación de los tipos de aceros suministrados según UNE-EN 10080 
- Forma de suministro: barra o rollo 
- Identificación del lugar de suministro 
- Sistema de identificación adoptado según UNE-EN 10080 
 
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura 
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de las caracterí sticas 
anteriores, donde se incluirá la siguiente información: 
- Identificación del laboratorio 
- Fecha de emisión del certificado 
- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado 
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- Certificado del ensayo de doblado simple 
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD 
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD 
- Certificado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las características 
de adherencia mediante el ensayo de la viga: 
- Marca comercial del acero 
- Forma de suministro: barra o rollo 
- Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos En Mallas 
electrosoldadas, se facilitará además: 
- Certificado del ensayo de despegue de nudos 
- Certificado de calificación del personal que realiza la soldadura no resistente 
- Certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. 
 
 
PLACAS DE YESO LAMINADO 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Placas de yeso con el acabado de la cara vista con cartón. Eventualmente con otras placas o láminas 
adheridas a la cara interior, o formando un tabique de dos caras vistas, con interior relleno con una 
retícula de cartón. 
- e han contemplado los tipos de placas siguientes: 
- s de yeso laminado tipo A 
- s de yeso laminado tipo H (placas con capacitad de absorción de agua reducida) 
- s de yeso laminado tipo E (placas para exteriores) 
- s de yeso laminado tipo F (placas con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas) 
- s de yeso laminado tipo P (placas base de yeso) 
- s de yeso laminado tipo D (placas con densidad controlada) 
- s de yeso laminado tipo R (placas con resistencia mejorada) 
- s de yeso laminado tipo I (placas con dureza superficial mejorada) 
- Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico o acústico: 
- Transformados clase 1 
- Transformados clase 2 
- Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios: 

- Transformados laminares 
- Transformados especiales (placa perforada) 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará homologado de acuerdo con el RD 1312/1986 o dispondrá una certificación de conformidad a 
normas según la orden 
 
14/01/1991. 
Los ángulos y aristas vistas serán rectos. 
La superficie será plana, sin defectos como son golpes, bultos, manchas, etc. 
 
PLACAS DE YESO LAMINADO: 
Resistencia a flexión (expresada como la carga de rotura a flexión): 
- Placas tipo A, D, E, F, H, I: 
- Espesor nominal 9,5 mm: 
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:   160 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:   400N 
- Espesor nominal 12,5 mm: 
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:   210 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:   550 N 
- Espesor nominal 15,0 mm: 
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:   250 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:   650 N 
- Otros espesores (siendo t el espesor en mm) 
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:   16,8 x t (N) 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:   43 x t (N) 
- Placas tipo R o combinadas con una placa tipo R: 
- Espesor nominal 12,5 mm: 
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:   300 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:   725 N 
- Espesor nominal 15,0 mm: 
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:   360 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:   870 N 
- Otros espesores (siendo t el espesor en mm) 
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:   24 x t (N) 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:   58 x t (N) 
- Placas tipo P: 
- Espesor nominal 9,5 mm: 
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:   125 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:   180 N 
- Espesor nominal 15,0 mm: 
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:   165 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:   235 N 
Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
Características esenciales para placas destinadas a rigidizar estructuras de madera para muros 
exteriores y estructuras de madera para tejados apuntalados: 
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- Resistencia al esfuerzo cortante (UNE-EN 520) 
Características esenciales para placas en situaciones de exposición al fuego: 
- Clase A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 
Características esenciales para placas destinadas a control de la difusión de la humedad: 
- Para todas las placas excepto las tipo E (UNE-EN 12524) 
- Para las placas tipo E:   =< 25 según UNE-EN ISO 12572 Resistencia a flexión (UNE-EN 520) 
Resistencia térmica (UNE-EN 520) 
Otras características esenciales que dependen de las condiciones finales de uso: 
- Resistencia al impacto 
- aislamiento frente al ruido aéreo 
- Absorción acústica Tolerancias: 
- Anchura: 
- Placas tipo P: + 0 mm;   - 8 mm 
- Placas tipo A, H, D, E, F, I, R, o combinadas:   + 0 mm;   - 6 mm 
- Longitud: 
- Placas tipo P: + 0 mm;   - 6 mm 
- Placas tipo A, H, D, E, F, I, R, o combinadas:   + 0 mm;   - 5 mm 
- Espesor: 
- Placas tipo P:   ± 0,6 mm 
- Placas tipo A, H, D, E, F, I, R, o combinadas: 
- Espesor nominal < 18 mm:   ± 0,6 mm 
- Espesor nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=espesor en mm;   tolerancia en mm redondeada a 0,1 
mm) 
- Rectitud de aristas:   < 2,5 mm/m de anchura (según procedimiento de la norma UNE-EN 520) 
- Bordes y perfiles finales (sólo para al borde afinado y el borde semiredondo afinado) 
- Profundidad del afinado del borde:   entre 0,6 y 2,5 mm 
- Anchura del afinado del borde:   entre 40 mm y 80 mm 
- Capacidad de absorción de agua de las Placas tipo H1, H2 y H3: 
- Capacidad de absorción de agua superficial:   =< 180 g/m2 
- Capacidad de absorción de agua total: 
- Placas tipo H1:   =< 5% 
- Placas tipo H2:   =< 10% 
- Placas tipo H3:   =< 25% 
 
TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO CON AISLAMIENTO TERMICO ACÚSTICO: 
Tanto la placa como el aislamiento cumplirán sus respectivas normas: 
- Placa de yeso laminado:   Cumplirá la norma EN 520 
- Aislamiento de espuma de poliestireno expandido (EPS):   Cumplirá la norma EN 13163 
- Aislamiento de poliestireno extruido (XPS): Cumplirá la norma EN 13164 
- Aislamiento de poliuretano rígido (poliisocianato, poliisocianurato) (PUR y PIR): Cumplirá la 
norma EN 13165 
- Aislamiento de espumas fenólicas (PF):   Cumplirá la norma EN 13166 
- Aislamiento de lana mineral:   Cumplirá la norma EN 13162 
Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
Resistencia a la flexión: 
- Carga mínima de rotura en sentido transversal:   160 N 

- Carga mínima de rotura en sentido longitudinal:   400 N Resistencia térmica del transformado: 
- La resistencia térmica se obtendrá sumando las resistencias térmicas de todos los 
componentes y se expresará con m2 · K / W 
Reacción al fuego: Ha de cumplir UNE-EN 13950 Resistencia al fuego: Ha de cumplir UNE-EN 13950 
Otras características esenciales que dependen de las condiciones finales de uso: 
- Resistencia al impacte 
- Aislamiento ante el ruido aéreo 
- Absorción acústica Descuadre: 
- En sentido transversal:   -5 mm a + 5 mm 
- En sentido longitudinal:   -5 mm a + 8 mm Planeidad (del transformado):   =< 5 mm 
Adherencia/cohesión del material aislante: 
- Transformados de clase 1:   > 0,017 MPa 
- Transformados de clase 2:   > 0,003 MPa Tolerancias: 
- Ancho:   + 0 mm;   - 4 mm 
- Largo:   + 0 mm;   - 5 mm 
- Espesor (del transformado):   ± 3 mm 
 
TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO PROCEDENTES DE PROCESOS SECUNDARIOS: 
Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
- Resistencia a la flexión (UNE-EN 520) 
- Estabilidad de los elementos para a techos (UNE-EN 14190):   Cumplirá 
- Resistencia al esfuerzo cortante (UNE-EN 520) 
- Reacción al fuego (UNE-EN 14190) 
- Resistencia al fuego (UNE-EN 14190) 
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 14190) 
- Resistencia térmica (UNE-EN 14190) 
- Protección frente los rayos X: 
- Grado de protección (IEC 6133-1) 
- Cuando el uso del transformado sea de protección frente rayos X mediante incorporación de 
lámina de plomo se declarará el espesor en mm de esta lámina. 
Otras características esenciales que dependen de las condiciones finales de uso: 
- Resistencia al impacto (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 
- Aislamiento al ruido aéreo (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 
- Absorción acústica (UNE-EN ISO 354) Tolerancias: 
- El fabricante declarará las tolerancias y cuando sea necesario el tipo de borde. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Apareadas, con los bordes precintados, embaladas en paquetes paletizados. 
Almacenaje: En posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 cm   
y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PLACAS DE YESO LAMINADO: 
 
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo. 
 
TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO CON AISLAMIENTO TERMICO ACÚSTICO: 
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO PROCEDENTES DE PROCESOS SECUNDARIOS: 
UNE-EN  14190:2006  Transformados  de  placa  de  yeso  laminado  procedentes  de  procesos  
secundarios.  Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que 
acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo 
que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Prestacion o 
Caracteristica: Otros, 
- Productos para cualquier uso excepto los usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al 
fuego y el uso de rigidización de estructuras de madera para muros con carga de viento o para 
estructuras de madera para tejados, 
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Prestacion o 
Caracteristica: Reacción al fuego. Productos que cumplen la Decisión de la Comisión 2003/43/CE 
modificada, 
- Productos para rigidización de estructuras de madera para muros con carga de viento o para 
estructuras de madera para tejados de Prestacion o Caracteristica: Otros, 
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Prestacion o 
Caracteristica: Reacción al fuego. Productos que cumplen la Decisión de la Comisión 2003/43/CE 
modificada, 
- Productos para usos no sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego: 
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
- Productos para rigidización de estructuras de madera para muros con carga de viento o para 
estructuras de madera para tejados de Prestacion o Caracteristica: Resistencia al esfuerzo cortante, 
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Prestacion o 
Caracteristica: Reacción al fuego, 
- Productos para rigidización de estructuras de madera para muros con carga de viento o para 
estructuras de madera para tejados de Prestacion o Caracteristica: Resistencia a cortante: 
- Sistema 3: Declaración de Prestaciones 
Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la 
siguiente información: 
- Nombre, logotipo o dirección declarada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de la impresión del marcado 

- Referencia a la norma europea correspondiente: 
- Para las placas de yeso laminado:   la norma EN 520 
- Para los transformados de placas de yeso laminado:   la norma EN 13950 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 
- Información sobre las características esenciales pertinentes indicadas en la tabla ZA.1 de la 
norma UNE-EN 520 ó UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 para las placas de yeso laminado y para los 
transformados de placas de yeso laminado. 
Las placas de yeso laminado se designarán de la siguiente manera: 
- La expresión: "Placa de yeso laminado" 
- la letra o combinación de letras que designa el tipo de placa 
- Referencia a la norma europea EN 520 
- Las dimensiones de la placa en mm (anchura x longitud x grosor) 
- El tipo de canto longitudinal 
Las placas irán marcadas de manera clara e indeleble, ya sea sobre la propia placa, en la etiqueta que 
le acompaña en el embalaje o bien en la documentación comercial que acompaña el envío, con la 
siguiente información como mínimo: 
 
- Nombre, marca comercial o de otros medios de identificación del fabricante de la placa. 
- Fecha de fabricación 
- Identificación de la placa según el sistema de designación definido en la norma. 
- El símbolo normalizado del marcaje CE 
Los transformados de placas de yeso laminado han de designarse de la siguiente manera: 
- La expresión: "Transformado de placa de yeso laminado" 
- Referencia a la norma europea EN 13950 
- Las dimensiones de la placa en mm (ancho x largo x espesor) y tipo de descuadre ,si se utiliza 
- El tipo de placa de yeso laminado, tipos de borde y espesor nominal de la placa en mm de 
acuerdo con EN-520 
Los transformados de placas de yeso laminado procedentes de procesos secundarios han de 
designarse de la siguiente manera: 
- Expresión que identifique el producto 
- Referencia a la norma europea EN 14190 
- Les dimensiones de la placa en mm (ancho x largo x espesor) 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
Inspección visual del material en su recepción, en referencia al aspecto y características geométricas. 
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes 
con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 del CTE. 
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de 
garantía del fabricante, en su 
caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente. 
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante 
disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente 
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida 
en un país de la CEE 
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(Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción de las 
características del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de 
los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos 
de control de recepción si lo cree conveniente. 
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y por cada 1000 m2 de placas que lleguen a la 
obra se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego 
de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un 
laboratorio acreditado: 
- Densidad 
- Peso por m2 
- Conductividad térmica 
- Resistencia térmica (placas sin fibra de vidrio ni lámina de aluminio) 
- Resistencia al fuego (placas con fibra de vidrio) 
- Resistencia al vapor de agua (placas con lámina de aluminio) 
- Características geométricas                                                                                                                                                            
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se 
realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista. 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN APLACADOS: 
- Control de características geométricas: 
- Grueso 
- Diferencia de longitud entre las aristas 
- Ángulos 
- Rectitud de aristas 
- Planeidad 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN 
CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS: 
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los certificados de calidad del 
fabricante, se realizará una serie completa de ensayos a cargo del Contratista. 
Los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras cumplirán las condiciones 
especificadas. En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo, a cargo del contratista, sobre el doble 
número de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados obtenidos sobre todas 
las piezas resulten satisfactorios. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN APLACADOS: 
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los certificados de calidad del 
fabricante, se realizará una serie completa de ensayos sobre el material recibido a cargo del 
Contratista. 
En general, los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras han de cumplir las 
condiciones especificadas. En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del 
contratista, sobre el   doble número de muestras del mismolote, aceptándose este, cuando los 
resultados obtenidos sean conformes a las especificaciones exigidas. 
 

 
LADRILLOS CERÁMICOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas de arcilla cocida utilizadas en albañilería (fachadas vistas o revestidas, estructuras portantes y 
no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en edificación e ingeniería civil) 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Según la densidad aparente: 
- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fábricas 
revestidas. 
- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fábricas revestidas y con una densidad aparente 
mayor de 1000 kg/m3 Según el nivel de confianza de las piezas en relación con la resistencia a la 
compresión: 
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con probabilidad de 
no alcanzarse inferior al 5%. 
- Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la categoría 
I. En función del volumen y disposición de huecos: 
- Piezas macizas 
- Piezas perforadas 
- Piezas aligeradas 
- Piezas huecas 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las piezas presentarán regularidad de dimensiones y de forma. 
No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas. 
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad de color en 
el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
 
 La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y paredes 
de la pieza durante el manejo o colocación. 
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo al ser 
golpeado y un color uniforme al fracturarse. 
El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el orden: largo, 
ancho y alto. 
Volumen de huecos: 
- Macizo:   <= 25% 
- Perforado:   <= 45% 
- Aligerado:   <= 55% 
- Hueco:   <= 70% 
Volumen de cada hueco:   <= 12,5% 
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total): 
-    Macizo:   >= 37,5% 
- Perforado:   >= 30% 
- Aligerado:   >= 20% 
Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
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Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
- Resistencia media a la compresión (UNE-EN 772-1):   >= 5 N/mm2, >= valor declarado por el 
fabricante, con indicación de categoría I o II 
- Adherencia (UNE-EN 1052-3):   >= valor declarado por el fabricante 
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):   <= valor declarado por el fabricante, con 
indicación de su categoría Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias 
ante el fuego: 
- Clase de reacción al fuego: exigencia en función del contenido en masa o volumen, de 
materiales orgánicos distribuidos de forma homogénea: 
- Piezas con <= 1,0%:   A1 
- Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16):   <= valor declarado por el fabricante con 
indicación de la categoría 
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1) 
- Especificaciones de los huecos: Disposición, volumen, superficie, espesor de los tabiquillos 
(UNE-EN 772-3) 
- Densidad absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13):   El valor declarado por el fabricante estará dentro 
de los siguientes límites en función de la categoría: 
-    D1:   <= 10% 
-    D2:   <= 5% 
- Dm:   <= desviación declarada por el fabricante en % 
Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 1: 
- Propiedades térmicas (UNE-EN 1745) 
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745) 
Los caliches de cal no reducirán la resistencia de la pieza (después del ensayo reiterativo sobre agua 
en ebullición y posterior desecación a una temperatura de 105°C) en más de un 10% si el ladrillo es 
para revestir y un 5% si es de cara vista, ni provocarán más desconchados de los admitidos una vez 
sumergido en agua un tiempo mínimo de 24 h. 
 
PIEZAS LD: 
Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
Características esenciales: 
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo) 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
- Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensión >= 400 mm y tabiquillos exteriores 
< a 12 mm que vaya a estar enlucidos: 
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19) 
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):   El valor declarado por el fabricante 
estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función de la categoría 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):   <= 1000 kg/m3 
 

PIEZAS HD: 
Las  características  siguientes  cumplirán  con  los  valores  declarados  por  el  fabricante,  ensayados  
según  la  norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
Características esenciales: 
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo):   Indicación de la categoría en función del grado de 
exposición 
 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19) 
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):   El valor declarado por el fabricante 
estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función de la categoría 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):   >= 1000 kg/m3 
Características esenciales en piezas para uso en cara vista o en barreras anticapilaridad: 
- Absorción de agua:   <= valor declarado por el fabricante 
- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7) Características complementarias: 
- Succión inmersión 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :   <= valor declarado por el fabricante  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética. 
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con tierras 
que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus características (cenizas, 
fertilizantes, grasas, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida.             Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento exterior de un edificio, el 
fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas siguientes, según lo 
especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1: 
- Absorción de agua por capilaridad 
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- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3)                                                                                                    
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que 
acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo 
que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
- Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría I*). * Piezas con una resistencia a 
compresión declarada con una probabilidad de error inferior o igual al 5%. Se puede determinar con 
el valor medio o con el valor característico: 
- Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
- Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría II**). ** Piezas con una 
resistencia a compresión declarada con una probabilidad de error superior al 5%. Se puede 
determinar con el valor medio o con el valor característico: 
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1) 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. 
El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente información: 
- Número de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+) 
- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE. 
- Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, en su caso 
- Referencia a la norma EN 771-1 
- Descripción de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va destinado. 
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 771-1 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes 
con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 del CTE. 
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de 
garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad o 
autorizaciones administrativas exigidas, incluida ladocumentación correspondiente al marcado CE 
cuando sea pertinente. 
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante 
disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente 
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida 
en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de 
recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, 
los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá 
solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente. 
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada. El fabricante aportará la documentación 
que acredite que el valor declarado de la resistencia a compresión se obtenga según establece la UNE-
EN 771-3 y ensayos según la UNE-EN 772-1, y la existencia de un plan de control de producción 
industrial que dé garantías. 
Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio 
obtenido en ensayo según UNE-EN 772-1, aunque el nivel de confianza pueda resultar inferior al 95%. 
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes comprobaciones: 

- Antes de iniciar la obra de cada 45.000 unidades que lleguen a la obra, se determinará la 
resistencia a compresión de una muestra de 6 piezas, según la norma UNE-EN 772-1. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada 
ensayo. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los certificados de calidad del 
fabricante, se realizará una serie completa de ensayos sobre el material recibido a cargo del 
Contratista. 
En general, los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras han de cumplir las 
condiciones especificadas. En el caso de la resistencia a compresión, el valor a comparar con la 
especificación se obtendrá con la fórmula:   Rck = Rc - 1,64 s, siendo: 
- s: Desviación típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1) 
- Rc: Valor medio de las resistencias de las probetas 
- Rci: Valor de resistencia de cada probeta 
- n: Número de probetas ensayadas 
En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del contratista, sobre el   doble número 
de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados obtenidos sean conformes a las 
especificaciones exigidas. 
- En elemento estructural incluir la verificación: 
-         En el caso del ensayo de masa, se tomará como resultado el valor medio de las 6 
determinaciones realizadas 
 
 
MATERIALES PARA PINTURAS 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pinturas, pastas y esmaltes. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Pintura a la cola: Pintura al temple formada por un aglomerante a base de colas celulósicas o 
amiláceas y pigmentos resistentes a los álcalis 
- Pintura a la cal: Disolución en agua, cuyo aglutinante y pigmento es el hidróxido de calcio o cal 
apagada 
- Pintura al cemento: Disolución en agua de cemento blanco tratado y pigmentos resistentes a la 
alcalinidad 
- Pintura al látex: Pintura a base de polímeros vinílicos en dispersión 
- Pintura plástica: Pintura formada por un aglomerante a base de un polímero sintético, en 
dispersión acuosa y pigmentos carga-extendedores resistentes a los álcalis y a la intemperie 
- Pintura acrílica: Pintura formada por copolímeros acrílicos con pigmentos y cargas inorgánicas, 
en una dispersión acuosa. 
Seca en el aire por evaporación del disolvente 
- Esmalte graso: Pintura formada por aceites secantes mezclados con resinas duras, naturales o 
sintéticas y disolventes 
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- Esmalte sintético: Pintura formada por un aglomerante de resinas alquídicas, solas o 
modificadas, pigmentos resistentes a los álcalis y a la intemperie y aditivos modificadores del brillo. 
Seca al aire por evaporación del disolvente 
- Esmalte de poliuretano de un componente: Pintura formada por un aglomerante de resinas de 
poliuretano, solas o modificadas, que catalizan con la humedad atmosférica y pigmentos resistentes a 
los álcalis y a la intemperie, disuelta en disolventes adecuados 
- Esmalte de poliuretano de dos componentes: Pintura formada por copolímeros de resinas de 
poliuretano fluidificadas y pigmentadas. Seca por polimerización mediante un catalizador 
- Esmalte de poliuretano uretanado: Pintura formada por resinas uretanadas 
- Esmalte epoxi: Revestimiento de resinas epoxi, formado por dos componentes: un 
endurecedor y una resina, que hay que mezclar antes de la aplicación. Seca por reacción química de 
los dos componentes 
- Esmalte en dispersión acrílica: Copolímeros acrílicos en una emulsión acuosa 
- Esmalte de clorocaucho: Seca al aire por evaporación del disolvente 
- Pasta plástica de picar: Pintura formada por un vehículo a base de un polímero sintético, en 
dispersión acuosa y pigmentos carga-extendedores resistentes a los álcalis y a la intemperie 
 
PINTURA A LA COLA: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o rodillo. No tirará de brocha, 
fluirá y nivelará bien, dejando una capa uniforme después del secado 
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):   < 50 micras 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):   Ininflamable 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   2 h 
- Totalmente seco:   4 h Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable. 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
 
PINTURA A LA CAL: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o 
procedimientos neumáticos, hasta la impregnación de los poros de la superficie a tratar. 
Tras el secado, se aplicarán dos manos de acabado. 
Una vez seca, será resistente a la intemperie, endurecerá con la humedad y el tiempo y tendrá 
propiedades microbicidas. 
 
PINTURA AL CEMENTO: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o pistola 
hasta la impregnación de la superficie a tratar. 
Una vez seca será resistente a la intemperie. 
 
PINTURA AL LATEX: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, ni depósitos duros 

- Una vez preparada no tirará de brocha, fluirá y nivelará bien, dejando una capa uniforme 
después del secado 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 30 
- Totalmente seco:   < 2 h Características de la película seca: 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
 
PINTURA PLASTICA: 
Características de la película líquida: 
- La pintura contenida en su envase original recientemente abierto, no presentará señales de 
putrefacción, pieles ni materias extrañas. 
- Con el envase lleno sometida a agitación (UNE_EN 21513 y UNE 48-083) no presentará 
coágulos, pellejos, depósitos duros 
ni pigmentos en flotación 
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o rodillo. No tirará de brocha, 
fluirá y nivelará bien, dejando una capa uniforme después del secado 
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):   < 50 micras 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 1 h 
- Totalmente seco:   < 2 h 
- Peso específico: 
- Pintura para interiores:   < 16 kN/m3 
- Pintura para exteriores:   < 15 kN/m3 
- Rendimiento:   > 6 m2/kg 
- Relación volumen pigmentos + cargas/volumen pigmentos, peso cargas, aglomerado sólido 
(PVC): < 80% Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable, y para exteriores, insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
- Capacidad de recubrimiento (UNE 48259):   Relación constante >= 0,98 
- Resistencia al lavado (DIN 53778): 
- Pintura plástica interior o pasta plástica: >= 1000 ciclos 
- Pintura plástica para exteriores: >= 5000 ciclos 
- Solidez a la luz (NF-T-30.057):   Cumplirá 
- Transmisión del vapor de agua (NF-T-30.018):   Cumplirá PINTURA PLASTICA PARA EXTERIORES: 
 
Resistencia a inmersión (UNE 48-144):   No se observarán cambios o defectos Resistencia a la 
intemperie (DIN 18363):   Cumplirá 
Resistencia a la abrasión (NF-T-30.015):   Cumplirá Resistencia al calor (UNE 48-033):   Cumplirá 
 
PINTURA ACRILICA: 
Características de la película líquida: 
- Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o 
procedimientos neumáticos 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 4 h 
- Totalmente seco:   < 14 h Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
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- Será resistente a la intemperie. 
 
ESMALTE GRASO: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o pistola 
hasta la impregnación de la superficie a tratar. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):   > 30°C 
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 1 h 
- Totalmente seco:   < 6 h 
Una vez seco, tendrá una buena resistencia al rozamiento y al lavado. 
 
ESMALTE SINTETICO: 
No tendrá resinas fenólicas (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). Características de la 
película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá bien 
y dejará una capa uniforme después del secado. 
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):   < 25 micras 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):   > 30°C 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 3 h 
- Totalmente seco:   < 8 h 
- Material volátil (INTA 16 02 31):   >= 70 ± 5% 
- Rendimiento para una capa de 30 micras:   >= 5 m2/kg 
- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):   >= 5 
- Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):   >= 4 Características de la 
película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 
08) 
- Resistencia a la abrasión (UNE 56818):   Daños moderados 
- Amarilleamiento acelerado por colores con reflectancia aparente superior a 80% (INTA 
160.603): < 0,12 
 
ESMALTE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá bien 
y dejará una capa uniforme después del secado. 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):   > 30°C 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 3 h 
- Totalmente seco:   < 8 h 

- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):   >= 5 
- Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):   >= 4 Características de la 
película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 
08) 
 
 
 
- Resistencia a la abrasión (UNE 56818):   Daños pequeños 
- Adherencia y resistancia al impacto: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ A las 24 h¦ A los 7 días¦ 
¦-----------------------------------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Adherencia al cuadriculado:¦    100% ¦ 100% ¦ 
¦Impacto directo o indirecto: ¦ ¦ ¦ 
¦Bola de 12,5 desde 50 cm (INTA 160.266)   ¦     Bien ¦   Cumplirá    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
- Resistencia a la carga concentrada en movimiento (UNE 56-814): Daños moderados 
- Resistencia a la carga rodante (UNE 56-815): Daños pequeños 
- Resistencia a la carga arrastrada (UNE 56-816): Daños pequeños 
- Resistencia al rayado (UNE 48-173): Resistente 
- Resistencia al calor (UNE 48-033):   Cumplirá 
- Resistencia química: 
- Al ácido cítrico al 10%:   15 días 
- Al ácido láctico al 5%:   15 días 
- Al ácido acético al 5%:   15 días 
- Al aceite de quemar:   Ninguna modificación 
- Al xilol:   Ninguna modificación 
- Al cloruro sódico al 20%:   15 días 
- Al agua:   15 días 
 
ESMALTE DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES: 
Es necesario mezclar los dos componentes antes de la aplicación. Características de la película líquida: 
- Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá bien 
y dejará una capa uniforme después del secado. 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):   > 30°C 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 3 h 
- Totalmente seco:   < 8 h Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 
08) 
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- Resistencia a la abrasión (UNE 56818):   Daños pequeños 
- Tendrá buena resistencia química a los ácidos diluidos, a los hidrocarburos, las sales y a los 
detergentes. 
 
ESMALTE DE POLIURETANO URETANADO: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o pistola 
hasta la impregnación de la superficie a tratar. 
Tiempo de secado a 20°C:   1 - 2 h 
Tendrá buena resistencia al agua salada y al sol. 
 
ESMALTE DE DISPERSION ACRILICA: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o pistola 
hasta la impregnación de la superficie a tratar. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):   Ininflamable Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 
5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 20 min 
- Totalmente seco:   < 1 h 
 
ESMALTE DE CLOROCAUCHO: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o rodillo. Tiempo 
de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 30 min 
- Totalmente seco:   < 2 h 
Será resistente al agua dulce y salada, a los ácidos y a los álcalis. 
 
ESMALTE EPOXI: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o pistola. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 29):   > 30°C 
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
 
- Al tacto:   < 30 min 
- Totalmente seco:   < 10 h   Tendrá buena resistencia al desgaste. 
Será resistente al ácido láctico 1%, acético 10%, clorhídrico 20%, cítrico 30%, sosa y soluciones básicas, 
a los hidrocarburos (gasolina, queroseno) a los aceites animales y vegetales, al agua, a los detergentes 
y al alcohol etílico 10%. 
Resistencia mecánica (después de 7 días de polimerización): 
- Tracción:   >= 16 N/mm2 
- Compresión:   >= 85 N/mm2 Resistencia a la temperatura:   80°C 
 
PASTA PLASTICA DE PICAR: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá una consistencia adecuada. 
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):   < 50 micras 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 1 h 

- Totalmente seco:   < 2 h 
- Peso específico:   < 17 kN/m3 
- Relación: volumen del pigmento/volumen de la resina (PVC):   < 80% Características de la 
película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
- Resistencia al lavado (DIN 53778): 
- Pintura plástica interior o pasta plástica: >= 1000 ciclos 
- Pintura plástica para exteriores: >= 5000 ciclos 
- Solidez a la luz (NF-T-30.057):   Cumplirá 
- Transmisión del vapor de agua (NF-T-30.018):   Cumplirá 
- Resistencia a la inmersión (UNE 48-144): No se observarán cambios o defectos 
- Resistencia a la intemperie (DIN 18363):   Cumplirá 
- Resistencia a la abrasión (NF-T-30.015):   Cumplirá 
- Resistencia al calor (UNE 48-033):   Cumplirá 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALTE GRASO, SINTETICO, POLIURETANO, DE 
DISPERSION ACRÍLICA, EPOXI Y PASTA DE PICAR: 
Suministro: En botes o bidones. 
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin 
contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
 
PINTURA A LA CAL: 
Suministro de la cal aérea en terrones o envasada. La cal hidráulica se suministrará en polvo. 
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin 
contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
 
PINTURA AL CEMENTO: 
Suministro: En polvo, en envases adecuados. 
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin 
contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
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CONDICIONES DE  MARCAJE  Y  CONTROL DE  LA DOCUMENTACIÓN EN  PINTURA A  LA COLA,  AL  
LÁTEX,  ACRÍLICA,PLÁSTICA, ESMALTE GRASO, SINTÉTICO, DE POLIURETANO, DE DISPERSIÓN 
ACRÍLICA, EPOXI Y PASTA DE PICAR: 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Fecha de caducidad 
- Instrucciones de uso 
- Disolventes adecuados 
- Límites de temperatura 
- Tiempo de secado al tacto, total y de repintado 
- Toxicidad e inflamabilidad 
- Proporción de la mezcla y tiempo de utilización, en los productos de dos componentes 
- Color y acabado, en la pintura plástica o al látex y en el esmalte sintético, de poliuretano 
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PINTURA A LA CAL: 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Toxicidad e inflamabilidad 
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PINTURA AL CEMENTO: 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Instrucciones de uso 
- Tiempo de estabilidad de la mezcla 
- Temperatura mínima de aplicación 
- Tiempo de secado 
- Rendimiento teórico en m/l 
- Color 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- En cada suministro de esmalte, se comprobará que el etiquetado de los envases contenga los 
datos exigidos en las especificaciones. 
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes 
con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 del CTE. 

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de 
garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad o 
autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
cuando sea pertinente. 
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante 
disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente 
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida 
en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de 
recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, 
los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá 
solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente. 
- Comprobación del estado de conservación de la pintura, en un 10 % de los potes recibidos 
(INTA 16 02 26). 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN PINTURA PLÁSTICA: 
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, donde consten los resultados de los 
ensayos siguientes: 
- Determinación de la finura de molido de los pigmentos INTA 16.02.55 (10.57) 
- Tiempo de secado INTA 16.02.29 (6.57) 
- Peso específico UNE EN ISO 2811-1 
- Capacidad de cubrimiento en humedad INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacidad de cubrimiento en seco INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservación de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 
En caso de no recibir estos resultados antes del inicio de la actividad, o que la DF no los considere 
representativos, el 
 
contratista deberá realizar los ensayos correspondientes, a su cargo y fuera del presupuesto de 
autocontrol. 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN ESMALTE SINTÉTICO Y DE POLIURETANO: 
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, donde consten los resultados de los 
ensayos siguientes: 
- Esmalte sintético: 
- Ensayos sobre la pintura líquida: 
- Determinación de la finura de molida de los pigmentos INTA 16.02.55 (10.57) 
- Punto de inflamación INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contenido materia volátil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índice de nivelación INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índice de desprendimientos INTA 16.02.88 
- Tiempo de secado INTA 16.02.29 (6.57) 
- Ensayos sobre la película seca: 
- Envejecimiento acelerado INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistencia a la abrasión de una capa UNE 48250 
- Amarillamiento acelerado INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservación de la pintura INTA 16.02.26 
- Esmalte de poliuretano: 
- Ensayos sobre la pintura líquida: 
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- Punto de inflamación INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índice de nivelación INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índice de desprendimientos INTA 16.02.88 
- Tiempos de secado INTA 16.02.29 (6.57) 
- Ensayos sobre la película seca: 
- Envejecimiento acelerado INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistencia al impacto UNE EN ISO 6272-1 
- Carga concentrada en movimiento UNE EN ISO 6272-1 
- Resistencia al rallado UNE EN ISO 1518 
- Resistencia a la abrasión de una capa UNE 48250 
- Resistencia a agentes químicos UNE 48027 
- Conservación de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistencia al calor UNE 48033 
En caso de no recibir estos resultados antes del inicio de la actividad, o que la DF no los considere 
representativos, el contratista deberá realizar los ensayos correspondientes, a su cargo y fuera del 
presupuesto de autocontrol. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los  controles  se  realizarán  según  las  instrucciones  de  la  DF  y  los  criterios  indicados  en  las  
normas  de  procedimiento correspondientes. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán los potes de pintura que no estén debidamente etiquetados y/o certificados, así 
como los que presenten mal estado de conservación y/o almacenaje. 
En caso de observar deficiencias en el estado de conservación de un pote, se rechazará la unidad 
correspondiente y se incrementará la inspección, en primera instancia, hasta al 20 % de los potes 
suministrados. Si se continúan observando irregularidades, se pasará a controlar el 100% del 
suministro. 
Los ensayos de identificación han de resultar de acuerdo a las especificaciones del pliego y a las 
condiciones garantizadas en el certificado del material. En caso de incumplimiento, se realizará el 
ensayo sobre dos muestras más del mismo lote, aceptándose el conjunto siempre que los dos 
resultados estén de acuerdo a dichas especificaciones. 
 
 
MATERIALES PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para barnizados, imprimaciones y tratamientos superficiales. Se han considerado los 
siguientes tipos: 
- Brea epoxi: Pintura constituida por una base de alquitrán, resina epoxi y disolvente y por un 
catalizador constituido por unasolución de poliamina, poliamida u otros 
- Imprimación antioxidante: Imprimación sintética de minio de plomo electrolítico, modificada 
eventualmente con aceite de linaza 
- Imprimación antioxidante grasa: Imprimación de minio de plomo electrolítico mezclada con 
aceites y disolventes 

- Imprimación antioxidante al clorocaucho, a base de clorocaucho modificado 
- Imprimación antioxidante al poliuretano: Imprimación de  dos componentes a base de resinas 
de poliuretano solas o modificadas 
- Imprimación de látex: Imprimación de polímero vinílico en dispersión 
- Imprimación fosfatante a base de resinas vinílicas o fenólicas, solas o modificadas que 
catalizan al ser mezcladas con un activador 
- Pintura  decapante:  Producto  líquido  o  semipastoso,  el  componente  principal  del  cual  es  
el  cloruro  de  metileno  con disolventes y otros aditivos 
- Decapante de baja alcalinidad: producto específico para pavimentos delicados, compuesto 
básicamente de tensioactivos aniónicos y jabones. 
- Polímero orgánico o inorgánico: Pintura mineral constituida por polímeros orgánicos o 
inorgánicos, impermeable, de alta resistencia química ante ácidos orgánicos e inorgánicos 
- Protector químico insecticida-fungicida para madera: Producto protector de la madera o sus 
productos derivados, mediante el control de los organismos que destruyen o alteran la madera, 
clasificado como TP8 por el R.D. 830/2010 
- Selladora: Producto sellador para madera, yeso o cemento y pavimentos porosos 
- Solución de silicona 
- Barniz graso, formado por aceites secantes mezclados con resinas duras, naturales o sintéticas 
y disolventes 
- Barniz sintético, formado por un aglomerante de resinas alquídicas, solas o modificadas, y 
aditivos modificadores del brillo 
- Barniz de poliuretano de un componente, formado por un aglomerante de resinas de 
poliuretano, solas o modificadas, que catalizan con la humedad atmosférica, disuelto en disolventes 
adecuados 
- Barniz de poliuretano de dos componentes, formado por un aglomerante de resinas 
hidroxiladas, solas o modificadas, que catalizan al ser mezcladas con un isocianato 
- Barniz de poliuretano uretanado, formado por resinas uretanadas 
- Barniz fenólico, formado por resinas fenólicas y aceites especiales 
- Barniz de urea-formol, formado por un aglomerante a base de resinas de urea-formol y 
aditivos modificantes del brillo, disuelto en disolventes adecuados 
 
BARNIZ: 
Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá bien y 
dejará una capa uniforme después del secado. 
 
BARNIZ GRASO: 
Será resistente al rozamiento y al lavado. 
 
BARNIZ SINTETICO: 
No tendrá resinas fenólicas (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). Rendimiento para una 
capa de 30 micras:   >= 5 m2/kg 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitación (INTA 16.32.03) no tendrá coágulos, 
pellejos ni depósitos duros 
- Temperatura de inflamación (INTA 16.02.32A):   >= 30°C 
- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):   >= 5 
- Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):   >= 4 
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- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 5 h 
- Totalmente seco:   < 12 h Características de la película seca: 
- Será de color estable e insaponificable. 
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 
08) 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
- Resistencia a la abrasión (UNE 56818):   Daños moderados 
 
BARNIZ DE POLIURETANO: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitación (INTA 16.32.03) no tendrá coágulos, 
pellejos ni depósitos duros 
- Temperatura de inflamación (INTA 16.02.32A):   >= 30°C 
- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):   >= 5 
- Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):   >= 4 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 1 h 
- Totalmente seco:   < 10 h 
 
Características de la película seca: 
- Será de color estable e insaponificable. 
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 
08) 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
- Resistencia a la abrasión (UNE 56818):   Daños pequeños 
- Adherencia y resistancia al impacto: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ A las 24 h¦ A los 7 días¦ 
¦-----------------------------------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Adherencia al cuadriculado:¦    100% ¦ 100% ¦ 
¦Impacto directo o indirecto: ¦ ¦ ¦ 
¦Bola de 12,5 desde 50 cm (INTA 160.266)   ¦     Bien ¦   Cumplirá    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
- Resistencia a la carga concentrada en movimiento (UNE 56-814): Daños moderados 
- Resistencia a la carga rodante (UNE 56-815): Daños pequeños 
- Resistencia a la carga arrastrada (UNE 56-816): Daños pequeños 
- Resistencia al rayado (UNE 48-173): Resistente 
- Resistencia al calor (UNE 48033):   Hasta 250°C 
- Resistencia química: 
- Al ácido cítrico al 10%:   15 días 
- Al ácido láctico al 5%:   15 días 
- Al ácido acético al 5%:   15 días 
- Al aceite de quemar:   Ninguna modificación 
- Al xilol:   Ninguna modificación 

- Al cloruro sódico al 20%:   15 días 
- Al agua:   15 días 
 
BARNIZ DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES: 
Tiempo de inducción de la mezcla:   15 - 30 minutos 
Vida de la mezcla a 23°± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):   2 - 8 h 
 
BARNIZ DE POLIURETANO URETANADO: 
Tendrá buena resistencia al agua salada y al sol. Tiempo de secado a 20°C:   1 - 2 h 
 
BARNIZ FENOLICO: 
Tiempo de secado a 20°C:   6 - 12 h 
 
BARNIZ DE UREA-FORMOL: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitación (INTA 16.32.03) no tendrá coágulos, 
pellejos ni depósitos duros 
- Temperatura de inflamación (INTA 16.02.32A):   >= 30°C 
- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):   >= 5 
- Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):   >= 4 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 30 min 
- Totalmente seco:   < 3 h Características de la película seca: 
- Será de color estable e insaponificable. 
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 
08) 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
 
BREA EPOXI: 
El componente base, con el envase lleno y recién abierto, no presentará coágulos, pellejos ni 
depósitos duros (INTA 16 02 26). Relación resina epoxi/alquitrán:   40/60 
Temperatura de inflamación del componente base (INTA 16 02 44):   > 30°C 
Tiempo de secado para repintar (INTA 16 02 29):   >= 18 h 
Espesor de la capa (INTA 16 02 24):   >= 100 micras Resistencia a la niebla salina (INTA 16 06 04):   
Cumplirá Resistencia a la inmersión (INTA 16 06 01):   Cumplirá 
 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE: 
Características de la película líquida: 
 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Pigmento:   >= 26% de minio de plomo electrolítico 
- Pureza del minio de plomo electrolítico (INTA 16 12 11):   >= 99,6% 
- Finura de molido (INTA 16 02 55):   < 50 micras 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32):   > 25°C 
- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):   > 3 
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- Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 1 h 
- Totalmente seca:   < 6 h 
- Peso específico a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):   > 18 kN/m3 
- Rendimiento para una capa de 30 - 40 micras:   > 4 m2/kg Características de la película seca: 
- Resistencia a la niebla marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidación marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610-68):   >= 150 h 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE GRASA: 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. Temperatura de inflamación (INTA 
16 02 32):   > 30°C 
Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 1 h 
- Totalmente seca:   < 18 h 
Peso específico a 20°C:   > 23 kN/m3 
Rendimiento para una capa de 45 - 50 micras:   > 4 m2/Kg 
 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE AL CLOROCAUCHO: 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o pistola. Temperatura de 
inflamación (INTA 16 02 32):   > 23°C 
Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 45 min 
- Totalmente seca:   < 4 h 
Peso específico a 20°C:   > 17,3 kN/m3 
Rendimiento para una capa de 40 - 45 micras:   > 4 m2/Kg 
 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE AL POLIURETANO: 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o pistola. Tiempo de secado a 23 
±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 15 min 
- Totalmente seca:   < 2h 
Peso específico a 20°C:   > 13,5 kN/m3 
Rendimiento para una capa de 40 - 45 micras:   > 4 m2/Kg 
 
IMPRIMACION DE LATEX: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitación (INTA 16.32.03) no tendrá coágulos, 
pellejos ni depósitos duros 
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha y fluirá 
bien dejando una capa uniforme después del secado 
- Al tacto:   < 30 min 
- Totalmente seca:   < 2 h 
- Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): Características de la película seca: 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
 
IMPRIMACION FOSFATANTE: 

Características de la película líquida: 
- La mezcla preparada, después de 3 minutos de agitación, no presentará coágulos, pellejos ni 
depósitos duros 
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha y fluirá 
bien dejando una capa uniforme después del secado 
- Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   < 15 min 
- Totalmente seca:   < 1 h Características de la película seca: 
- Espesor de la capa:   4 - 10 micras 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
 
LÍQUIDO DECAPANTE DE BAJA ALCALINIDAD: 
Dilución del 25 al 50% 
Una vez aplicado no ha de alterar el color del material sobre el cual se ha aplicado pH (c.c.): 10,5 
 
PINTURA DECAPANTE: 
Será de evaporación rápida. 
Una vez aplicado desprenderá las capas de pintura en pocos minutos. Tendrá una consistencia para su 
aplicación con brocha o espátula. 
 
POLIMERO ACRILICO, ORGANICO O INORGANICO: 
Tiempo de secado:   <= 30 min     Tiempo de secado para repintar:   >= 8 h Peso específico:   13 kN/m3 
 
PROTECTOR QUIMICO INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará coágulos, 
pellejos ni depósitos duros. Tendrá una consistencia adecuada para impregnar bien las fibras. 
Adherencia (UNE 48-032):   <= 2 
 
SELLADORA CON POLÍMEROS ACRÍLICOS: 
pH sobre T.Q.:7,75 
 
SELLADORA: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá una dilución adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá y 
nivelará bien, dejando una capa uniforme después del secado 
- Finura de molido (INTA 16 02 55):   < 60 micras 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32):   > 30°C 
- Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:   30 min   - 4 h 
- Totalmente seca:   < 12 h 
- Rendimiento para una capa de 60 micras:   > 10 m2/kg Características de la película seca: 
- Adherencia (UNE 48032):   <= 2 
 
SOLUCION DE SILICONA: 
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Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o pistola. Impregnará bien las 
superficies porosas sin dejar película. 
Rendimiento:   > 3 m2/l 
Tiempo de secado al tacto a 20°C:   < 1 h 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En botes o bidones. 
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin 
contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto  
- Identificación del producto 
- Acabado, en el barniz 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Fecha de caducidad 
- Instrucciones de uso 
- Disolventes adecuados 
- Límites de temperatura 
- Tiempo de secado al tacto, total y de repintado 
- Toxicidad e inflamabilidad 
- Color, en el barniz de poliuretano de dos componentes 
- Tiempo de inducción de la mezcla y vida de la mezcla, en los productos de dos componentes. 
- Proporción mezcla: Base/activador, en la imprimación fosfatante o Base/catalizador en la brea 
epoxi. 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- En cada suministro de esmalte, se comprobará que el etiquetado de los envases contenga los 
datos exigidos en las especificaciones. 
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes 
con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 del CTE. 

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de 
garantía del fabricante, en su 
caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente. 
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante 
disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente 
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida 
en un país de la CEE 
(Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción de las 
características del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de 
los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos 
de control de recepción si lo cree conveniente. 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN IMPRIMACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, donde consten los resultados de los 
ensayos siguientes: 
- Ensayos sobre pintura líquida: 
- Dotación de pigmento 
- Pureza del mini de plomo electrolítico INTA 16.12.11 
- Finura de la molida de los pigmentos INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura de inflamación INTA 16.02.32A (7.61) 
- Peso específico UNE-EN ISO 2811-1 
- Índice de nivelación INTA.16.02.89 (9.68) 
- Tiempo de secado INTA 16.02.29 (6.57) 
- Ensayos sobre película seca: 
- Resistencia a la niebla marina UNE EN ISO 9227 
- Adherencia   UNE EN ISO 2409 
 
En caso de no recibir estos resultados antes del inicio de la actividad, o que la DF no los considere 
representativos, el contratista deberá realizar los ensayos correspondientes, a su cargo y fuera del 
presupuesto de autocontrol. 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN BARNIZADO DE PARAMENTOS: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada tipo diferente que llegue a la obra, 
se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de 
condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un 
laboratorio acreditado: 
- Temperatura de inflamación INTA 160.232A 
- Índice de nivelación INTA 160289 
- Índice de desprendimiento INTA 160.288 
- Tiempo de secado INTA 160.229 
- Envejecimiento acelerado INTA 160.605 
- Adherencia UNE EN ISO 2409 
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En caso de no recibir estos resultados antes del inicio de la actividad, o que la DF no los considere 
representativos, el contratista deberá realizar los ensayos correspondientes, a su cargo y fuera del 
presupuesto de autocontrol. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los  controles  se  realizarán  según  las  instrucciones  de  la  DF  y  los  criterios  indicados  en  las  
normas  de  procedimiento correspondientes. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN IMPRIMACIÓN 
DE ELEMENTOS METÁLICOS: 
No se aceptarán los potes de pintura que no estén debidamente etiquetados y/o certificados, así 
como los que presenten mal estado de conservación y/o almacenaje. 
En caso de observar deficiencias en el estado de conservación de un pote, se rechazará la unidad 
correspondiente y se 
incrementará la inspección, en primera instancia, hasta al 20 % de los potes suministrados. Si se 
continúan observando irregularidades, se pasará a controlar el 100% del suministro. 
Los ensayos de identificación han de resultar de acuerdo a las especificaciones del pliego y a las 
condiciones garantizadas en el certificado del material. En caso de incumplimiento, se realizará el 
ensayo sobre dos muestras más del mismo lote, aceptándose el conjunto siempre que los dos 
resultados estén de acuerdo a dichas especificaciones. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN BARNIZADO DE 
PARAMENTOS: 
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los certificados de calidad del 
fabricante, se realizará una serie completa de ensayos a cargo del Contratista. 
Se repetirá el ensayo que no cumpla las especificaciones sobre otra muestra del mismo lote. 
Sólo se aceptará el lote, cuando los resultados obtenidos sobre las dos muestras resulten 
satisfactorios. 
 
 
MATERIALES AUXILIARES PARA ARQUETAS  
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y materiales 
complementarios para pozos de registro. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Marco y tapa para de pozos y arquetas de registro de canalizaciones Se han considerado los 
siguientes materiales para tapas y rejas 
- Fundición gris 
- Fundición dúctil 
- Acero 
 
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tránsito. 

Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de vehículos, se 
clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes clases: 
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas. 
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y 
aparcamientos de varios pisos para coches. 
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo de la 
acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m sobre la acera. 
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y 
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de aeropuertos, 
muelles, etc.). 
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de aeropuertos) 
Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión. 
El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser utilizado. 
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante. 
Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material, estos dos 
materiales deben tener una adherencia satisfactoria. 
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá ruido al pisarlo. 
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento por el tráfico con 
una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de acerrojado. 
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos 
siguientes: 
 
- Con un dispositivo de acerrojamiento 
- Con suficiente masa superficial 
- Con una característica específica de diseño 
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta con 
herramientas de uso normal. El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja 
en relación con el marco. 
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o reja, así como 
su apertura.                    La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión 
del apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la 
estabilidad de la reja o tapa en las condiciones de uso. 
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe ser como 
mínimo de 100 mm. 
La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de la clase D 400 
que pueden tener una superficie cóncava. 
La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se ajustará a las normas 
de seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalación. En general, tendrán un diámetro 
mínimo de 600 mm. 
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre cumplirá las 
siguientes especificaciones: 
- Uno o dos elementos: 
- Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm 
- Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o más elementos: 
- Holgura del conjunto: <= 15 mm 
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- Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm    Profundidad de empotramiento (clases D 400 
a F 900):   >= 50 mm Tolerancias: 
- Planeidad: ± 1% de la cota de paso; <= 6 mm 
- Dimensiones:   ± 1 mm 
- Alabeo:   ± 2 mm 
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben cumplir las 
siguientes condiciones: Superficie de ventilación: 
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a cota de 
paso 
- Cota de paso > 600 mm:   >= 140 cm2 Dimensiones de los orificios de ventilación: 
- Ranuras: 
- Longitud:   <= 170 mm 
- Ancho: 
- Clases A 15 a B 125:   18-25 mm 
- Clases C 250 a F 900:   18-32 mm 
- Agujeros: 
- Diámetro: 
- Clases A 15 a B 125:   18-38 mm 
- Clases C 250 a F 900:   30-38 mm 
 
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunto abrirá y cerrará correctamente. 
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco. 
El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º. 
 
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA. 
El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al elemento 
completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas, desconchados, ni otros 
defectos superficiales. 
 
DISPOSITIVOS DE CIERRE DE HORMIGÓN ARMADO: 
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las aristas y superficies de 
contacto entre el marco y la tapa deberán estar protegidas por un espesor de fundición o de acero 
galvanizado en caliente. 
-    A 15:   >= 2 mm 
-    B 125:   >= 3 mm 
-    C 250:   >= 5 mm 
-    D 400:   >= 6 mm 
- E 600 y F 900:   A determinar en función de cada diseño El espesor mínimo de fundición o de 
acero: 
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días: 
- Clases B 15 a F 900:     >= 40 N/mm2 
- Clase A 15:   >= 25 N/mm2 
Espesor del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero:   >= 20 mm ELEMENTOS DE 
FUNDICIÓN: 
 

La fundición debe ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la norma UNE-EN 
1561) o de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de residuo. 
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena, gotas frías, 
etc.). 
 
MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS: 
La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de fundición 
blanca. Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara superior. 
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada. 
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111):   <= 180 N/mm2 Dureza Brinell 
(UNE_EN_ISO 6506/1):   >= 155 HB 
Contenido de ferrita, a 100 aumentos:   <= 10% Contenido de fósforo:   <= 0,15% 
Contenido de azufre:   <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE MARCO Y TAPA O REJA: 
 
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus dimensiones. 
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones o 
daños que alteren sus características. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad 
necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
La tapa o reja y el marco tendrán marcadas de forma indeleble las siguientes indicaciones: 
- El código de la norma UNE EN 124 
- La clase según la norma UNE EN 124 
- El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación 
- Referencia, marca o certificación si la tiene 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS, TAPAS Y REJILLAS DE FUNDICIÓN: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones del pliego. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
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Las operaciones de control se realizarán según las indicaciones de la DF. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de 
calidad del fabricante.     En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará 
la pieza ensayada y se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, y en caso 
de seguir observando deficiencias, hasta el 100% del suministro. 
 
 
ACCESORIOS GENERICOS PARA DESAGUES Y BAJANTES 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones, etc.) y de elementos especiales (materiales 
para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios) para desagües y bajantes. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-U de pared maciza 
- Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-U de pared estructurada 
- Elementos especiales para bajantes de fundición gris 
- Elementos especiales para bajantes de plancha galvanizada con unión plegada 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, corresponderán a las del 
tubo y no mermarán las propias de éste en ninguna de sus aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetros 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PVC-U PARED ESTRUCTURADA: 
 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los 
tubos y el sistema. 
 
PVC-U PARED MACIZA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
 
PINTADO 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Preparación y aplicación de un recubrimiento de pintura sobre superficies de materiales diversos 
mediante diferentes capas aplicadas en obra. 
Se han considerado los siguientes tipos de superficies: 
- Superficies de madera 
- Superficies metálicas (acero, acero galvanizado, cobre) 
- Superficies de cemento, hormigón o yeso Se han considerado los siguientes elementos: 
- Estructuras 
- Paramentos 
- Elementos de cerramiento practicables (puertas, ventanas, balconeras) 
- Elementos de protección (barandillas o rejas) 
- Elementos de calefacción 
- Tubos 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la superficie a pintar, frotado del óxido y, en su caso, limpieza previa, con 
aplicación de las capas de imprimación, de protección o de fondo, necesarias y del tipo adecuado 
según la composición de la pintura de acabado 
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de pintura de acabado 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos. Tendrá un color, un 
brillo y una textura uniformes. 
En ventanas, balconeras y puertas, se admitirá que se hayan protegido todas las caras y pintado sólo 
las visibles. 
 
PINTADO AL ESMALTE: 
Espesor de la película seca del revestimiento:   >= 125 micras  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se pararán los trabajos si se dan las condiciones siguientes: 
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- Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a   30°C 
- Humedad relativa del aire > 60% 
- En exteriores:   Velocidad del viento > 50 km/h,   Lluvia                                                                                                                     
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h antes y se 
reharán las partes afectadas. Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas 
y grasas. 
Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del soporte con masilla, según las instrucciones del 
fabricante. 
No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados. 
El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del fabricante y la 
autorización de la DF. Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa estará 
ligeramente diluida, según las instrucciones del fabricante. 
No se aplicará una capa si la capa anterior no está completamente seca. 
Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durante y 
después de la aplicación. No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado. 
 
SUPERFICIES DE MADERA: 
La madera no habrá sido atacada por hongos o insectos, ni presentará otros defectos. 
El contenido de humedad de la madera, medido en diferentes puntos y a una profundidad mínima de 
5 mm, será inferior a un 15% para coníferas o maderas blandas y a un 12% para frondosas o maderas 
duras. 
Se eliminarán los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera sana de las mismas 
características. Los nudos sanos que presenten exudación de resina se taparán con goma laca.                                                                                  
Previamente a la aplicación de la 1ª capa se corregirán y eliminarán los posibles defectos con masilla, 
según las instrucciones del fabricante; se pasará papel de lija en la dirección de las vetas y se eliminará 
el polvo. 
 
SUPERFICIES METALICAS (ACERO, ACERO GALVANIZADO, COBRE): 
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas, grasas y óxido. 
En superficies de acero, se eliminarán las posibles incrustaciones de cemento o cal y se desengrasará 
la superficie. Inmediatamente después se aplicarán las dos capas de imprimación antioxidante. La 
segunda se teñirá ligeramente con la pintura. 
En el caso de estructuras de acero se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Antes de aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar preparadas 
adecuadamente de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 y UNE-EN ISO 
8504-3. 
- Si se aplica más de una capa se utilizará para cada una un color diferente. 
- Después de la aplicación de la pintura las superficies se protegerán de la acumulación de agua 
durante un cierto tiempo. 
 
SUPERFICIES DE CEMENTO, HORMIGON O YESO: 
La superficie no tendrá fisuras ni partes deshechas. 
El soporte estará suficientemente seco y fraguado para poder garantizar una buena adherencia. 
Tendrá una humedad inferior al 6% en peso. 
Se neutralizarán los álcalis, las eflorescencias, los mohos y las sales. 
Tiempo mínimo de secado de la superficie antes de aplicar la pintura: 
- Yeso:   3 meses (invierno); 1 mes (verano) 

- Cemento:   1 mes (invierno); 2 semanas (verano) 
En superficies de yeso, se verificará la adherencia del enlucido de yeso.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PINTADO DE ESTRUCTURAS, PARAMENTOS DE MADERA O ACERO O PUERTAS ENROLLABLES: 
m2 de superficie realmente pintada según las especificaciones de la DT. Se considerará el desarrollo 
del perímetro. 
Deducción de la superficie correspondiente a oberturas: 
- Huecos <= 1 m2: No se deducen 
- Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% 
- Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen la limpieza de los elementos que configuran el hueco como por ejemplo, 
marcos que se hayan ensuciado. 
 
PINTADO DE PARAMENTOS DE CEMENTO O YESO: 
m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. Deducción de la superficie 
correspondiente a oberturas: 
- Huecos <= 1 m2: No se deducen 
- Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% 
- Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% 
 
PINTADO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONERAS: 
m2 de superficie de cada cara del cerramiento practicable tratado según las especificaciones de la DT 
con las deducciones correspondientes a los acristalamientos según los criterios siguientes: 
Deducción de la superficie correspondiente al acristalamiento para piezas con una superficie 
acristalada de: 
- Más de un 75% del total: Se deduce el 50% 
- Menos del 75% y más del 50% del total: Se deduce el 25% 
- Menos del 50% del total o con barras: No se deducen 
En las puertas extensibles la superficie se incrementará en un 50% 
 
PINTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION O ELEMENTOS DE CALEFACCION: 
m2 de superficie de una cara, definida por el perímetro del elemento a pintar. 
 
PINTADO DE TUBOS O PINTADO O BARNIZADO DE PASAMANOS: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PINTADO DE ESTRUCTURAS DE ACERO: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
 
PARA EL RESTO DE LOS ELEMENTOS: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA CONTROL DE EJECUCIÓN. 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Inspección visual de la superficie a pintar. 
- Aceptación del procedimiento de aplicación de la pintura por parte de la DF. 
- Comprobación del secado de una capa antes de proceder a una segunda aplicación. 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 
La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo del 
Contratista. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Inspección visual de la unidad acabada. 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 
Determinación del espesor de película del recubrimiento sobre un elemento metálico (UNE EN ISO 
2808) 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 
 
 
RECRECIDOS Y CAPAS DE MEJORA 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de recrecidos, capas de mejora y nivelación de pavimentos. Se han considerado los 
siguientes tipos: 
- Recrecido del soporte de pavimentos con terrazo 
- Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento 
- Capa de mejora del soporte nivelado con pasta alisadora 
- Formación de base para pavimento flotante con losa de hormigón de 5 cm de espesor 
- Capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: En el recrecido del soporte de 
pavimentos con terrazo: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación de la capa de arena 
- Humectación de las piezas de terrazo 

- Colocación del mortero para cada pieza 
- Colocación de las piezas a pique de maceta 
- Limpieza de la superficie acabada 
- Colocación de la lechada 
En la capa de mejora del soporte nivelado con pasta alisadora: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación de la pasta alisadora 
En la losa de hormigón o recrecido del soporte del pavimento o capa de mejora y nivelación con 
mortero de cemento: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación de las juntas 
- Colocación del mortero u hormigón 
- Protección del mortero u hormigón fresco y curado 
 
RECRECIDO DEL SOPORTE DE PAVIMENTOS CON TERRAZO: 
Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana. Se respetarán las juntas 
propias del soporte. 
Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas. 
Las juntas de rellenarán con lechada de cemento blanco. 
El recrecido se realizará sobre una capa de arena de 2 cm de espesor. Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:   ± 10 mm 
- Planeidad:   ± 4 mm/2 m 
- Cejas:   <= 1 mm 
 
CAPA DE MEJORA DEL SOPORTE NIVELADO CON PASTA ALISADORA: 
La capa de mejora estará bien adherida al soporte y formará una superficie plana, fina, lisa y de 
porosidad homogénea. Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:   ± 10 mm 
- Espesor:   ± 1 mm 
- Horizontalidad:   ± 4 mm/2 m 
 
LOSA DE HORMIGON O RECRECIDO DEL SOPORTE DEL PAVIMENTO O CAPA DE MEJORA Y NIVELADO 
CON MORTERO DE CEMENTO: 
No presentará grietas ni discontinuidades. La superficie acabada estará maestreada. 
Tendrá la textura uniforme, con la planeidad y el nivel previstos. 
Tendrá juntas de retracción cada 25 m2 con distancias no superiores entre ellas a 5 m. Las juntas, de 
una profundidad >= 1/3 del espesor y de 3 mm de ancho. 
Tendrá juntas de dilatación en todo el espesor de la capa coincidiendo con las del soporte. Las juntas 
serán de 1 cm de ancho y 
estarán llenas de poliestireno expandido. 
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor del pavimento y se procurará que coincidan con 
las juntas de retracción. Dureza Brinell superficial de la capa de mortero (UNE_EN_ISO 6506/1) 
(medida con bola de 10 mm de diámetro):   >= 30 N/mm2 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:   ± 10 mm 
 



PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS POLÍGONS INDUSTRIALS                                       AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 

 

 
 - Espesor:   ± 5 mm 
- Planeidad:   ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN MORTERO DE CEMENTO: 
 
La extensión del mortero se realizará a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. El soporte tendrá 
un grado de humedad entre el 5% y el 40%. 
Estará saneado y limpio de materias que dificulten la adherencia. 
Durante el tiempo de curado se mantendrá húmeda la superficie del mortero. El recrecido no se 
pisará durante las 24 h siguientes a su formación. 
 
TERRAZO: 
La colocación se realizará a temperatura ambiente >= 5°C. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
Se colocarán a pique de maceta sobre una capa de mortero de cemento de 2 cm de espesor. A 
continuación se extenderá la lechada. 
El recrecido no se pisará durante las 24 h siguientes al extendido de la lechada. 
 
PASTA ALISADORA: 
La aplicación de la pasta se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 30°C. 
El soporte tendrá la planeidad, el nivel y la horizontalidad previstos. Tendrá un grado de humedad <= 
2,5%. Estará saneado y limpio de materias que dificulten la adherencia. 
La pasta se preparará con un 20 a 25% de agua, dejándose reposar 5 minutos si es de secado rápido y 
de 20 a 30 min la de secado lento. 
La aplicación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
La capa de mejora no debe pisarse durante las 4 h siguientes a su aplicación para las pastas de secado 
rápido y durante 24 h para las de secado lento. 
Se esperará de 24 a 72 h para colocar el pavimento. 
 
LOSA DE HORMIGON: 
El hormigonado se realizará a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta, sin que se produzcan segregaciones. 
Durante el tiempo de curado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá la 
superficie del hormigón húmeda. Este proceso durará como mínimo: 
- 15 días en tiempo caluroso y seco 
- 7 días en tiempo húmedo 
El pavimento no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie 
correspondiente a aberturas, de 
acuerdo con los criterios siguientes: 
- Huecos <= 1 m2:   No se deducen 
- Huecos > 1 m2:   Se deduce el 100% 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LOSA DE HORMIGON: 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
RECRECIDO Y CAPA DE MEJORA: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
ARQUETAS 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de arqueta a pie de bajante, de paso o sifónica. Se han considerado los siguientes tipos: 
- Arqueta "in situ" con solera de hormigón, paredes de ladrillo perforado o de ladrillo macizo, 
enfoscadas y enlucidas 
interiormente y con tapa fija o registrable. 
- Arqueta prefabricada de hormigón, con fondo y con tapa de hormigón prefabricado. 
- Arqueta prefabricada de PVC o polipropileno, con fondo y con tapa. La ejecución de la unidad 
de obra incluye las siguientes operaciones: Arqueta realizada "in situ": 
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la solera 
- Formación de las paredes con piezas cerámicas, dejando preparados los huecos para el paso 
de tubos 
- Enfoscado de las paredes con mortero 
- Enlucido interior de las paredes con cemento 
- Colocación de la tapa    Arqueta de hormigón prefabricado: 
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la arqueta sobre la superficie de asentamiento 
- Formación de los orificios para la conexión de los tubos 
- Acoplamiento de los tubos 
- Colocación de la tapa 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Las arquetas registrables estarán tapadas con una tapa de material compatible con el cajón. Si la tapa 
es prefabricada de hormigón, el espesor de esta no será inferior a 5 cm. Entre la tapa y el cajón habrá 
una junta de hermeticidad. 
En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas llevará un codo de 90º. El espesor de la 
lámina de agua en las arquetas sifónicas no será inferior a 45 cm.   La arqueta impedirá la salida de 
gases al exterior. 
 
ARQUETA FABRICADA "IN SITU": 
La arqueta estará formada con paredes de ladrillo, sobre solera de hormigón. 
Las arquetas con tapa fija estarán tapadas con machihembrado cerámico tomado con mortero. 
La solera será plana y estará al nivel previsto. 
En las arquetas no sifónicas, la solera tendrá pendiente para favorecer la evacuación. El punto de 
conexión estará al mismo nivel que la parte inferior del tubo de desagüe. 
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Las paredes serán planas, aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas. Los ladrillos se 
colocarán a rompejunta y las hiladas serán horizontales. 
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la 
pared, y acabada con un bruñido de pasta de Pórtland. El revestimiento seco será liso, sin fisuras ni 
otros defectos. 
Los ángulos interiores serán redondeados. Espesor de la solera: >= 10 cm     Espesor del enfoscado:   
>= 1 cm 
Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicas:   >= 1,5% Tolerancias de ejecución: 
- Aplomado de las paredes:   ± 10 mm 
- Planeidad de la fábrica:   ± 10 mm/m 
- Planeidad del enfoscado:   ± 3 mm/m 
 
ARQUETAS PREFABRICADAS: 
El fondo de la arqueta quedará plano y en el nivel previsto. La arqueta quedará bien asentada sobre la 
superficie. 
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. Tolerancias de ejecución: 
- Escuadrado: ± 5 mm respecto el rectángulo teórico  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
ARQUETA FABRICADA "IN SITU": 
Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 35°C, sin lluvia. 
Las piezas cerámicas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. 
El enfoscado se aplicará presionando con fuerza sobre la fábrica de ladrillo cuando ésta haya 
alcanzado el 70% de la resistencia prevista. Previamente se humedecerá la superficie. 
 
ARQUETAS PREFABRICADAS: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 
El proceso de colocación de la arqueta no producirá desperfectos ni modificará las condiciones 
exigidas al material. Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF lo considere 
necesario. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA CONTROL DE EJECUCIÓN. 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará según prescripciones del proyecto, 
legislación aplicable y las instrucciones de la DF. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Se realizarán las pruebas de estanqueidad total y parcial. Estas pruebas se realizarán con agua, aire o 
humo y se seguirán las directrices y especificaciones de cada ensayo, según la normativa vigente. 
Se verificará el sistema de mantenimiento y conservación 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará la totalidad de la instalación. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar materiales, se 
procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo el material afectado.En caso de 
falta de elementos o discrepancias con el proyecto, se procederá a la adecuación, de acuerdo con lo 
determine la DF. 
 
FORMACION DE PASOS DE INSTALACIONES 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Apertura de un orificio que atraviese la pared o el techo, para hacer un paso de conductos o aparatos 
de instalaciones. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo y marcado de los orificios 
- Apertura de los orificios 
- Verificación de la posición de los elementos que atraviesen la pared o el techo 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas en el replanteo 
previo, aprobadas por la DF.    El elemento que atraviesa la pared o el techo quedará colocado en la 
posición correcta en condiciones de ser utilizado, de recibir los mecanismos que le correspondan, etc. 
El hueco alrededor del elemento estará completamente relleno, y enrasado con el paramento de la 
pared. Separación a las jambas:   >= 20 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:   ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se hará ningún hueco hasta pasadas 24h que la pared se haya acabado. 3.- UNIDAD Y CRITERIOS 
DE MEDICIÓN 
Unidad de paso realmente ejecutado según las especificaciones de la DT. 4.- NORMATIVA DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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DESMONTAJES Y ARRANQUES DE PAVIMENTOS Y SOLERAS 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Demolición de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de 
pavimentos.                                   Corte hecho con máquina corta-juntas en un pavimento que se debe 
de demoler, para delimitar la zona afectada, y que al realizar la demolición, los límites del pavimento 
que quede sean rectos y   uniformes. 
El derribo y el arrancado, presuponen que el material resultante no tiene ninguna utilidad y será 
transportado a un vertedero.      El desmontaje presupone que parte o todo el material resultante 
tendrá una utilidad posterior, y será limpiado, clasificado, identificado con marcas que sean 
reconocibles con posterioridad, y, si es necesario, croquizada su posición original. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón 
- Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón 
- Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla bituminosa 
- Pavimento de baldosa cerámica, piedra natural o cantos rodados 
- Material sintético y capa de nivelación 
- Terrazo y capa de arena 
- Solera de hormigón 
- Peldaño 
- Revestimiento de peldaño 
- Recrecido de mortero 
- Zócalo de madera, cerámica o piedra 
Determinación del grado de dificultad de intervención en las unidades de obra donde intervienen 
restauradores: 
- Valorar de 0 a 3 los aspectos siguientes: 
 
- Degradación/fragilidad del elemento a tratar 
- Dificultad/complejidad del tratamiento a realizar 
- Dificultad de acceso del elemento a tratar 
- Sumar estos factores y asignar el grado de dificultad con el criterio siguiente: 
- Suma 0 a 3:   Grado de dificultad bajo 
- Suma 4 a 6:   Grado de dificultad medio 
- Suma 7 a 9:   Grado de dificultad alto 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: Derribos o arrancados: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Demolición del elemento con los medios adecuados 
- Troceado y apilado de los escombros 
- Carga de escombros sobre camión Desmontaje: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Numeración de las piezas y croquis de su posición, si es necesario 
- Desmontaje por partes, y clasificación del material 
- Limpieza de las piezas y carga para el transporte al lugar de acopio 
- Carga y transporte de los escombros al vertedero 
 

CONDICIONES GENERALES: 
Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas en el replanteo 
previo, aprobadas por la DF. Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para 
facilitar la carga, en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a 
vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
 
DESMONTAJE: 
El material estará clasificado e identificada su situación original. 
El material estará almacenado en condiciones adecuadas, para que no se estropee. 
Las estructuras de madera han de estar protegidas de la lluvia, el sol y las humedades. Estarán 
separadas del suelo. Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:   ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de trabajos previstos 
en la DT. 
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de la iniciación de los 
trabajos, donde se especificará, como mínimo: 
- Método de demolición y fases 
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban 
conservarse 
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados 
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la 
demolición 
- Cronograma de los trabajos 
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se 
desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que 
pueda entorpecer el trabajo. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o 
personas próximas y del entorno. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y 
cargar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las 
condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.     
Los materiales de acopio y posterior reaprovechamiento se deben situar en una zona amplia y 
apartada. 
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Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
 
 
ARRANQUE DE PAVIMENTO SITUADO SOBRE FORJADO: 
El pavimento se levantará antes de proceder al derribo del elemento resistente sobre el que esta 
colocado, sin afectar la capa de compresión del forjado ni debilitar las bóvedas, vigas o viguetas. 
No se acumulará escombros sobre los andamios. 
No se acumulará escombros en vallas, muros y soportes que deban mantenerse en pie o en 
edificaciones y elementos ajenos al derribo. 
No se acumulará escombros con un peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados, en ningún caso.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
DERRIBO DE PELDAÑO, ARRANQUE DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑO, BORDILLO O ZOCALO 
m de longitud realmente derribada, según las especificaciones de la DT. 
 
DERRIBO DE SOLERA LIGERAMENTE ARMADA, ARRANQUE Y DESMONTAJE DE PAVIMENTO, 
ARRANQUE DE RECRECIDO: 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. 
 
DERRIBO DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA: 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
 
CORTE DE PAVIMENTO: 
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT, comprobada y 
aceptada expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden  de  10  de  febrero  de  1975  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Tecnológica  de  la  
Edificación:  NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
DESMONTAJES Y ARRANQUES DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Arranque, desmontaje y derribo, carga y transporte a vertedero, almacén o lugar de nueva colocación 
de elementos de instalaciones de gas, eléctricas, lampistería o de alumbrado. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 

- Arranque de tubos y accesorios de instalación de gas, eléctrica y lampistería 
- Arrancado de luz superficial 
- Desmontaje de luz superficial 
- Desmontaje de farol 
- Desmontaje de brazo mural 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Operaciones de preparación 
- Desconexión de la red de alimentación, y protección de los terminales 
- Desmontaje o arrancado de los elementos 
- Derribo de los cimientos si es el caso 
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros 
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido de los escombros y de los 
materiales de desecho generados y acondicionamiento del vertedero 
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la DT, 
descarga y clasificación 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a 
vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de trabajos previstos 
en la DT. 
La red estará fuera de servicio. 
Si la red o el elemento contiene fluidos, estos se deberán vaciar. Los elementos se desmontarán con 
las herramientas apropiadas. 
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro lugar.                                                    
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje dispuestos 
para este fin. Si estos puntos se retiraron durante el montaje, entonces se volverán a montar. 
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, (grúas, 
cestos, etc.). 
 
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de un 
elemento eléctrico, el extremo de la parte que no se retira deberá quedar protegido. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. La zona 
afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad 
suficientes y se evitarán 
daños a las construcciones próximas. 
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación 
Técnica o en su defecto, la DF. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y 
cargar. 
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan afectar a 
las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 
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La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las 
condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado 
de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el trayecto. 
En caso de la utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de la obra 
sin que previamente esté aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la comisión de 
seguimiento medioambiental, en el caso que esté constituida. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ARRANCADA DE TUBOS DE INSTALACIÓN O RETIRADA DE CABLES: 
m lineal de tubo realmente arrancado, medido según las especificaciones de la DT. 
 
ARRANCADA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS O DE ALUMBRADO: 
Unidad de elemento realmente desmontado, incluido el derribo de los soportes y cimientos si es el 
caso, medido según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o 
demolición o material de excavación. 
Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Clasificación de los residuos en obra 
 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: 
Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el límite especificado, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Hormigón LER 170101 (hormigón):   >= 160 t 
- Ladrillos tejas, cerámicos LER 170103 (tejas y materiales cerámicos):   >= 80 t 
- Metal LER 170407 (metales mezclados)   >= 4 t 
- Madera LER 170201 (madera):   >= 2 t 
- Vidrio LER 170202 (vidrio):   >= 2 t 
- Plástico LER 170203 (plástico) >= 1 t 
- Papel y cartón LER 150101 (envases de papel y cartón):   >= 1 t 
Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna de las fracciones 
anteriores, quedarán separados como mínimo, en las siguientes fracciones: 
- Inertes LER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no 
contienen sustancias peligrosas) 

- No peligrosos (No especiales) LER 170904 (residuos mezclados de construcción y demolición 
que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas) 
- Peligrosos (Especiales) LER 170903* (otros residuos de construcción y demolición (incluidos los 
residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas) 
Los residuos separados en las fracciones establecidas en el "Plan de gestión de Residuos de la 
Construcción y Derribos" de la obra, se almacenaran en los espacios previstos en obra para tal fin. 
Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que contengan, 
según la separación selectiva prevista. 
 
Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su destino final. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES): 
Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados. 
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada del 
resto. Tiempo máximo de almacenamiento:   6 meses 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados en 
bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad. 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito 
habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 
Se  señalizarán  convenientemente  los  diferentes  contenedores  de  residuos  peligrosos  
(especiales),  considerando  las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado 
en las etiquetas. 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la 
radiación solar excesiva.  Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) 
se almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del 
mismo.  
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: 
m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones del "Plan de Gestión de 
Residuos de la Construcción y Derribos" de la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida porel amianto. 
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4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA 
I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS  

POLÍGONS INDUSTRIALS



1 ACE040 m Excavació de rasea en calçada de 1,00 m de
profunditat, i una amplada de 0,40cm amb
mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega i transport a abocador,
incloent taxes de pagament del dipòsit de
runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat
de terres sobrants i/u runes d’obra.

mq01ret020b 0,095 h 37,350 3,55Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mo087 0,067 h 20,680 1,39Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 4,940 0,10Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,040 0,150

Total per m ............: 5,19

Són CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m.

2 ACE040b m Excavació de rasa per vorera amb mitjans
mecànics i manuals, de fondaria 0,65m, per
una amplada de 0,2m. retirada dels materials
excavats i càrrega a camió. Incloent la
demolició de paviment exterior de rajoles i/o
llosetes de formigó amb martell, i càrrega
manual sobre camió o contenidor,  i transport
a abocador, incloent taxes de pagament del
dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador
autoritzat de terres sobrants i/u runes
d’obra.

mq01ret020b 0,085 h 37,350 3,17Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mq05mai030 0,014 h 4,170 0,06Martell elèctric
mo112 0,017 h 20,150 0,34Peó especialitzat

construcció.
% 2,000 % 3,570 0,07Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,640 0,110

Total per m ............: 3,75

Són TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m.

3 ACE040d m Excavació de rasa per terra amb mitjans
mecànics i manuals, de fondaria 0,65m, per
una amplada de 0,2m. retirada dels materials
excavats i càrrega a camió. 
Incloent el reblert de la rasa amb estesa de
canalitzacions elèctriques de BT amb tub de
polietilè de doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal amb fil guia, per a 1 circuit
d'enllumenat, reblert amb sorra fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub, i resta
de reblert amb material procedent de
l'excavació compactada al 95% del P.M.

Incloent la càrrega manual de terres sobrans
sobre camió o contenidor,  i transport a
abocador, incloent taxes de pagament del
dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador
autoritzat de terres sobrants i/u runes
d’obra.
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IUP050b 1,000 m 5,540 5,54Canalització subterrània de
protecció del cablejat
d'enllumenat públic formada
per tub protector de
polietilè de doble paret, de
90 mm de diàmetre.

mq01ret020b 0,088 h 37,350 3,29Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mq02rop020 0,230 h 3,550 0,82Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mq05mai030 0,014 h 4,170 0,06Martell elèctric
mo087 0,015 h 20,680 0,31Ajudant construcció d'obra

civil.
mo112 0,015 h 20,150 0,30Peó especialitzat

construcció.
% 2,000 % 10,320 0,21Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 10,530 0,320

Total per m ............: 10,85

Són DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m.

4 ACR020b m Reblert i enrajolat de rases de vorera de
canalitzacions elèctriques de BT amb tub de
polietilè de doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal amb fil guia, per a 1 circuit
d'enllumenat, situats en vorera, reblert amb
sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu
del tub, amb col·locació de cinta
senyalitzadora, resta de reblert amb material
procedent de l'excavació compactada al 95%
del P.M. i finalització amb 15 cm. de formigó
deixant la partida preparada per a la
col·locació del paviment. part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.

Inclou subministrament i col·locació de placa
de protecció de la linia i cinta de
senyalització conforme indicacions del
reglament de Baixa Tensió.

Enrajolat de lloseta de formigó per a ús
exterior, de 9 pastilles, resistència a
flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència
al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic
en exteriors en zona de voreres i passeigs,
col·locada picat de pitxell amb morter; tot
allò realitzat sobre solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès
i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb
acabat reglejat.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres
sobrants i/u runes d’obra.

IUP050b 1,000 m 5,540 5,54Canalització subterrània de
protecció del cablejat
d'enllumenat públic formada
per tub protector de
polietilè de doble paret, de
90 mm de diàmetre.

A0121000 0,110 h 23,850 2,62Oficial 1a
mo087 0,110 h 20,680 2,27Ajudant construcció d'obra

civil.
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mq04cab010c 0,015 h 40,900 0,61Camió basculant de 12 t de
càrrega, de 162 kW.

mq01ret020b 0,088 h 37,350 3,29Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mq02rop020 0,018 h 3,550 0,06Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mq04dua020b 0,007 h 9,440 0,07Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

B0310400 0,600 t 9,190 5,51Sorra de pedrera de 0 a 5 mm
mt10hmf011Bc 0,150 m³ 57,100 8,57Formigó no estructural

HNE-20/P/20, fabricat en
central.

mt09mor010c 0,030 m³ 33,150 0,99Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt18bhi010ba 0,220 m² 4,500 0,99Lloseta de formigó per a ús
exterior, de 9 pastilles,
classe resistent a flexió T,
classe resistent segons la
càrrega de ruptura 3, classe
de desgast per abrasió G,
format nominal 20x20x3 cm,
color gris, segons UNE-EN
1339.

mt09lec020a 0,001 m³ 123,750 0,12Beurada de ciment 1/2 CEM
II/B-P 32,5 N.

mt08cem011a 1,000 kg 0,110 0,11Ciment Pòrtland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mt35www030 2,000 m 0,270 0,54Cinta de senyalització de
polietilè, de 150 mm
d'amplada, color groc, amb
l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA
HI HA CABLES ELÈCTRICS" i
triangle de risc elèctric.

% 2,000 % 31,290 0,63Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 31,920 0,960

Total per m ............: 32,88

Són TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per
m.
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5 ACR020c m Reblert de rases en calçades de
canalitzacions elèctriques de BT amb dos tubs
de polietilè de doble capa, llisa la interior
i corrugada la exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal amb fil guia, per a 1 circuit
d'enllumenat, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors.
Inclou col·locació de placa de protecció de
la linia i cinta de senyalització conforme
indicacions del reglament de Baixa Tensió.

Amb reblert de les característiques indicades
al projecte:
- Formació de reblert envoltant de les
instal·lacions en rases, amb formigó no
estructural HNE-20/F/20, fabricat en central
i abocament des de camió. Fins i tot càrrega,
transport, abocat, vibrat i curat del
formigó.Inclou:
Posta en obra del formigó.
- Formació de resta de reblert amb material
procedent de l'excavació compactada al 95%
del P.M. i finalització amb 15 cm. de formigó
i acabat esfaltic o formigó segons el cas
deixant la partida completament finalitzada.
- Suministre i col·locació de cinta
senyalitzadora.
- Finalització amb capa de d'asfalt o
formigoó segons el cas

Criteri d'amidament de projecte: Mesura de
metres lineals mesurat sobre l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà els
metres lineals realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres
sobrants i/u runes d’obra.

IUP050b 2,000 m 5,540 11,08Canalització subterrània de
protecció del cablejat
d'enllumenat públic formada
per tub protector de
polietilè de doble paret, de
90 mm de diàmetre.

MPB010b 1,000 m 6,860 6,86Paviment asfàltic de 5 cm de
gruix, realitzat amb barreja
bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició
densa.

mo087 0,090 h 20,680 1,86Ajudant construcció d'obra
civil.

mo020 0,090 h 23,300 2,10Oficial 1ª construcció.
mo113 0,022 h 19,470 0,43Peó ordinari construcció.
mt10hmf011Ba 0,250 m³ 67,640 16,91Formigó no estructural

HNE-20/F/20, fabricat en
central.

mq02cia020j 0,001 h 40,690 0,04Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.

mq04cab010c 0,003 h 40,900 0,12Camió basculant de 12 t de
càrrega, de 162 kW.

mq04dua020b 0,007 h 9,440 0,07Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

Annex de justificació de preus Pàgina 4

Num. Codi U Descripció Total



mq01pan010a 0,002 h 41,150 0,08Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

mq02rop020 0,037 h 3,550 0,13Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

% 2,000 % 39,680 0,79Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 40,470 1,210

Total per m ............: 41,68

Són QUARANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per
m.

6 DII010b U Desmuntatge de lluminària exterior situada a
menys de 12 m d'altura, instal·lada en
columna o paret amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements als quals pugui estar
subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor  i transport a abocador, incloent
taxes de pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat. Amb
aportació de certificats de destrucció.
Inclou treballs previs de desconnexió
elèctrica. Deixant la partida llesta per a la
connexió i muntatge de la nova lluminària.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor. Inclou transport a gestor
de residus, taxes incloses.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

mo003 0,095 h 24,080 2,29Oficial 1ª electricista.
mo102 0,095 h 20,650 1,96Ajudant electricista.
% 2,000 % 4,250 0,09Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 4,340 0,130

Total per U ............: 4,47

Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per U.
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7 DMF005 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5
cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en
fred compacta, equipada amb banda
transportadora per a la càrrega directa sobre
camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar.
Fresat del paviment. Escombrat de la
superfície. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres
sobrants i/u runes d’obra.

mq11fre010 0,011 h 204,290 2,25Fresadora en fred compacta,
per a la remoció de capes de
paviment, de 155 kW, equipada
amb banda trasportadora, de
100 cm d'amplada de fresat i
fins a 30 cm de profunditat
de fresat.

mq11bar010 0,011 h 12,490 0,14Escombradora remolcada amb
motor auxiliar.

mq04dua020a 0,011 h 5,350 0,06Dúmper de descàrrega frontal
de 1,5 t de càrrega útil.

mo087 0,034 h 20,680 0,70Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 3,150 0,06Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,210 0,100

Total per m² ............: 3,31

Són TRES EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m².
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8 DMF010 m Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic o
de formigó de 15 cm de gruix mitjà, amb
martell pneumàtic,  amb un ample de 40cm. i
càrrega manual sobre camió o contenidor,  i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres
sobrants i/u runes d’obra.
Inclou tall de paviment amb màquina
talladora.

DMC010 1,000 m 3,910 3,91Tall de paviment de qualsevol
tipus, mitjançant màquina
talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o
contenidor.

mq05mai030 0,129 h 4,170 0,54Martell elèctric
mq05pdm110 0,065 h 7,080 0,46Compressor portàtil dièsel

mitja pressió 10 m³/min.
mo041 0,052 h 23,300 1,21Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo087 0,128 h 20,680 2,65Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 8,770 0,18Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 8,950 0,270

Total per m ............: 9,22

Són NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m.

9 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en
massa, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor, inclos transports a abocador i
taxes de residus
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq01exn050c 0,172 h 66,480 11,43Retroexcavadora sobre
pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

mq01ret010 0,057 h 41,880 2,39Miniretrocarregadora sobre
pneumàtics de 15 kW.

mo112 0,204 h 20,150 4,11Peó especialitzat
construcció.

% 2,000 % 17,930 0,36Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 18,290 0,550

Total per m² ............: 18,84

Són DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m².
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10 DMX050 m² Demolició de paviment de vorera de rajoles
i/o llosetes de formigó amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor,  i transport a abocador, incloent
taxes de pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres
sobrants i/u runes d’obra.

mq05mai030 0,057 h 4,170 0,24Martell elèctric
mq05pdm110 0,057 h 7,080 0,40Compressor portàtil dièsel

mitja pressió 10 m³/min.
mo112 0,065 h 20,150 1,31Peó especialitzat

construcció.
mo113 0,130 h 19,470 2,53Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,480 0,09Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 4,570 0,140

Total per m² ............: 4,71

Són QUATRE EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m².

11 FHM11N22 u Subministrament i col·locació de Columna de
planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, pany
segons norma UNE-EN 40-5, inclús formació de
dau de formigó amb esparrecs d'angoratge i
mallasso, i col·locada sobre dau de formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led
de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb
fusibles inclosos. Inclou piqueta de ferro
per a unió linia de terres.

mo003 0,530 h 24,080 12,76Oficial 1ª electricista.
A013H000 0,530 h 21,140 11,20Ajudant electricista
A0140000 0,250 h 19,910 4,98Manobre
B064500C 0,638 m3 58,040 37,03Formigó HM-20/P/40/I de

consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

BHM11N22 1,000 u 425,000 425,00Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN
40-5

BHWM1000 1,000 u 40,050 40,05Part proporcional
d'accessoris per a columnes

C1503000 0,530 h 45,420 24,07Camió grua
C1504R00 0,530 h 39,240 20,80Camió cistella de 10 m

d'alçària com a màxim
A%AUX001 1,500 % 16,180 0,24Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 576,130 17,280

Total per u ............: 593,41

Són CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-U
CÈNTIMS per u.
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12 FHM11N22b u Subministrament i col·locació de Columna de
planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, pany
segons norma UNE-EN 40-5, inclús formació de
dau de formigó amb esparrecs d'angoratge i
mallasso, i col·locada sobre dau de formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led
de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb
fusibles inclosos. Inclou piqueta de ferro
per a unió linia de terres.

mo003 0,530 h 24,080 12,76Oficial 1ª electricista.
A013H000 0,530 h 21,140 11,20Ajudant electricista
A0140000 0,250 h 19,910 4,98Manobre
B064500C 0,638 m3 58,040 37,03Formigó HM-20/P/40/I de

consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

BHM11N22b 1,000 u 375,000 375,00Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 7 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN
40-5

BHWM1000 1,000 u 40,050 40,05Part proporcional
d'accessoris per a columnes

C1503000 0,530 h 45,420 24,07Camió grua
C1504R00 0,530 h 39,240 20,80Camió cistella de 10 m

d'alçària com a màxim
A%AUX001 1,500 % 16,180 0,24Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 526,130 15,780

Total per u ............: 541,91

Són CINC-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS per u.

13 FHM11N22bb u Subministrament i col·locació de Columna de
planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, pany
segons norma UNE-EN 40-5, inclús formació de
dau de formigó amb esparrecs d'angoratge i
mallasso, i col·locada sobre dau de formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led
de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb
fusibles inclosos. Inclou piqueta de ferro
per a unió linia de terres.

mo003 0,530 h 24,080 12,76Oficial 1ª electricista.
A013H000 0,530 h 21,140 11,20Ajudant electricista
A0140000 0,250 h 19,910 4,98Manobre
B064500C 0,638 m3 58,040 37,03Formigó HM-20/P/40/I de

consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

BHM11N22bb 1,000 u 395,000 395,00Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN
40-5

BHWM1000 1,000 u 40,050 40,05Part proporcional
d'accessoris per a columnes

C1503000 0,530 h 45,420 24,07Camió grua
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C1504R00 0,530 h 39,240 20,80Camió cistella de 10 m
d'alçària com a màxim

A%AUX001 1,500 % 16,180 0,24Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 546,130 16,380

Total per u ............: 562,51

Són CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U
CÈNTIMS per u.

14 FHN15FC10… u Lluminària LED per a vial de distribució
asimètrica 100w, amb cos d'alumini fos a
pressió, equipat amb 1 módul LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK10, amb un total
de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i
control regulable 0-10V, temperatura de color
4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament
elèctric de classe I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles,
amb fusibles de 6A inclosos amb pujada de
cable de coure de 3x2.5 en manguera de
0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a
llumera i a cablejat de potencia/maniobra
inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la
seva posta en marxa

mo003 0,350 h 24,080 8,43Oficial 1ª electricista.
A013H000 0,350 h 21,140 7,40Ajudant electricista
BHN15FC100 1,000 u 399,000 399,00Llum LED per a vial de

distribució asimètrica 100w,
amb cos d'alumini fos a
pressió, equipat amb 1 módul
LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK10, amb
un total de 32 LED i un
dispositiu d'alimentació i
control regulable 0-10V,
temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric de classe
I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del
suport

A%AUX001 1,500 % 7,400 0,11Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 414,940 12,450

Total per u ............: 427,39

Són QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU
CÈNTIMS per u.
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15 FHN15FC6 u Subministrament i col·locació de Lluminària
LED per a vial de distribució asimètrica 80w,
amb cos d'alumini fos a pressió, equipat amb
1 módul LED estancs amb grau de protecció
IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i un
dispositiu d'alimentació i control regulable
0-10V, temperatura de color 4000 K, vida útil
>= 83000 h, aïllament elèctric de classe I,
amb accessori per fixar vertical a l' extrem
del suport.

Inclou caixa de connexions amb portafusibles,
amb fusibles de 6A inclosos amb pujada de
cable de coure de 3x2.5 en manguera de
0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a
llumera i a cablejat de potencia/maniobra
inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant deixant la partida acabada per a
la seva posta en marxa

mo003 0,350 h 24,080 8,43Oficial 1ª electricista.
A013H000 0,350 h 21,140 7,40Ajudant electricista
BHN15FC6 1,000 u 310,000 310,00Llum LED per a vial de

distribució asimètrica 80w,
amb cos d'alumini fos a
pressió, equipat amb 1 módul
LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK10, amb
un total de 32 LED i un
dispositiu d'alimentació i
control regulable 0-10V,
temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric de classe
I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del
suport

A%AUX001 1,500 % 7,400 0,11Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 325,940 9,780

Total per u ............: 335,72

Són TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS per u.

16 FHN15FC6b u Lluminària LED per a vial de distribució
asimètrica 80w, amb cos d'alumini fos a
pressió, equipat amb 1 módul LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK10, amb un total
de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i
control regulable 0-10V, temperatura de color
4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament
elèctric de classe I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles,
amb fusibles de 6A inclosos amb pujada de
cable de coure de 3x2.5 en manguera de
0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a
llumera i a cablejat de potencia/maniobra
inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la
seva posta en marxa

mo003 0,350 h 24,080 8,43Oficial 1ª electricista.
A013H000 0,350 h 21,140 7,40Ajudant electricista
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BHN15FC6b 1,000 u 310,000 310,00Llum LED per a vial de
distribució asimètrica 80w,
amb cos d'alumini fos a
pressió, equipat amb 1 módul
LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK10, amb
un total de 32 LED i un
dispositiu d'alimentació i
control regulable 0-10V,
temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric de classe
I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del
suport

A%AUX001 1,500 % 7,400 0,11Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 325,940 9,780

Total per u ............: 335,72

Són TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS per u.

17 FHN15FC6bb u Lluminària LED per a vial de distribució
asimètrica 6
0w, amb cos d'alumini fos a pressió, equipat
amb 1 módul LED estancs amb grau de protecció
IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i un
dispositiu d'alimentació i control regulable
0-10V, temperatura de color 4000 K, vida útil
>= 83000 h, aïllament elèctric de classe I,
amb accessori per fixar vertical a l' extrem
del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles,
amb fusibles de 6A inclosos amb pujada de
cable de coure de 3x2.5 en manguera de
0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a
llumera i a cablejat de potencia/maniobra
inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la
seva posta en marxa

mo003 0,350 h 24,080 8,43Oficial 1ª electricista.
A013H000 0,350 h 21,140 7,40Ajudant electricista
BHN15FC6bb 1,000 u 310,000 310,00Llum LED per a vial de

distribució asimètrica 60w,
amb cos d'alumini fos a
pressió, equipat amb 1 módul
LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK10, amb
un total de 32 LED i un
dispositiu d'alimentació i
control regulable 0-10V,
temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric de classe
I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del
suport

A%AUX001 1,500 % 7,400 0,11Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 325,940 9,780

Total per u ............: 335,72

Són TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS per u.
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18 IEH010 m Subministrament i instal·lació de cable
multipolar RV-K, no propagador de la flama,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5
mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V), sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot
p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun030w 1,000 m 1,110 1,11Cable multipolar RV-K, no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5
(-K) de 3G2,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons
UNE 21123-2.

mo003 0,018 h 24,080 0,43Oficial 1ª electricista.
mo102 0,018 h 20,650 0,37Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,910 0,04Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,950 0,060

Total per m ............: 2,01

Són DOS EUROS AMB U CÈNTIM per m.

19 IEH010c m Subministrament i instal·lació de cable
multipolar RV-K, no propagador de la flama,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10
mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V), sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot
p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun030S 1,000 m 6,480 6,48Cable multipolar RV-K, no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5
(-K) de 5G10 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons
UNE 21123-2.

mo003 0,048 h 24,080 1,16Oficial 1ª electricista.
mo102 0,048 h 20,650 0,99Ajudant electricista.
% 2,000 % 8,630 0,17Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 8,800 0,260

Total per m ............: 9,06

Són NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m.
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20 IUP010 U Subministrament i instal·lació de presa de
terra d'enllumenat públic, connectada a cada
lluminària composta per elèctrode de 2 m de
longitud clavat al terreny, connectat a amb
cable de coure nu a la lluminària. Fins i tot
replanteig clavat de l'elèctrode al terreny,
connexió de l'elèctrode amb la pressa de
terres de la lluminària mitjançant grapa
abraçadora. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

Inclou: Clavat de l'elèctrode. Connexió de
l'elèctrode amb la pressa de terres de la
lluminària. Connexionat a la xarxa de terra.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35tte010b 1,000 U 15,890 15,89Elèctrode per a xarxa de
connexió a terra couratge amb
300 µm, fabricat en acer, de
15 mm de diàmetre i 2 m de
longitud.

mt35ttc010b 0,250 m 2,980 0,75Conductor de coure nu, de 35
mm².

mt35tta040 1,000 U 1,060 1,06Grapa abraçadora per a
connexió de pica.

mt35www020 1,000 U 1,220 1,22Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.

mo003 0,339 h 24,080 8,16Oficial 1ª electricista.
mo102 0,339 h 20,650 7,00Ajudant electricista.
% 2,000 % 34,080 0,68Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 34,760 1,040

Total per U ............: 35,80

Són TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U.

21 IUP030 m Estesa de conductor nu de terra d'enllumenat
públic format per cable rígid nu de cobre
trenat, de 35 mm² de secció. Per a  unir a
piqueta de coure, inclou pressilles i
conectors entre la piqueta i el fanal.
Deixant la partida totalment acabada i llesta
per a funcionar.

mt35ttc010b 1,000 m 2,980 2,98Conductor de coure nu, de 35
mm².

mt35www020 0,100 U 1,220 0,12Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.

mo003 0,130 h 24,080 3,13Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 6,230 0,12Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,350 0,190

Total per m ............: 6,54

Són SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus Pàgina 14

Num. Codi U Descripció Total



22 IUP040 m Subministrament i instal·lació de conductor
aïllat de terra d'enllumenat públic format
per cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm²
de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada
de 450/750 V. Fins i tot p/p d'unions
realitzades amb grapes i borns d'unió.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del conductor
aïllat de terra. Connexionat del conductor
aïllat de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun020f 1,000 m 4,240 4,24Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
no propagador de la flama,
amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 16 mm²
de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1),
sent la seva tensió assignada
de 450/750 V. Segons UNE
211025.

mt35www020 0,100 U 1,220 0,12Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.

mo003 0,020 h 24,080 0,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,020 h 20,650 0,41Ajudant electricista.
% 2,000 % 5,250 0,11Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,360 0,160

Total per m ............: 5,52

Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m.

23 IUP110 U Reforma de quadre la instal·lació de quadre
de protecció i control d'enllumenat públic,
format per caixa de superfície de polièster,
amb la incorporació de 1 contactor; 4
interruptors automàtics magnetotèrmics, un
per cada circuit; 4 interruptors
diferencials, un per cada circuit; y 1
interruptor automàtic magnetotèrmic, 1
interruptor diferencial, 1 cèl·lula
fotoelèctrica y 1 interruptor horari
programable per al circuit de control. Inclús
elements de fixació, reglets de connexió i
quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt35cgm021bbbab 2,000 U 13,190 26,38Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de
poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.
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mt35cgm029ag 1,000 U 96,760 96,76Interruptor diferencial
instantani, 2P/25A/300mA, de
2 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 61008-1.

mt35cgm080a 1,000 U 185,530 185,53Interruptor crepuscular amb
cèl·lula fotoelèctrica,
inclús accessoris de
muntatge.

mt35cgm090a 1,000 U 156,410 156,41Interruptor horari
programable.

mt35cgm070a 1,000 U 66,700 66,70Contactor de maniobra, de 40
A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 4 mòduls,
inclús accessoris de
muntatge. Segons IEC 60947-4.

mt35cgm021bbeah 4,000 U 83,550 334,20Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), amb 6 kA de
poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35cgm031ag 4,000 U 150,240 600,96Interruptor diferencial
instantani, 4P/25A/300mA, de
4 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 61008-1.

mt35www010 2,000 U 1,570 3,14Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo003 2,000 h 24,080 48,16Oficial 1ª electricista.
mo102 2,000 h 20,650 41,30Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.559,540 31,19Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1.590,730 47,720

Total per U ............: 1.638,45

Són MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U.

24 IUP110b U Reforma de quadre la instal·lació de quadre
de protecció i control d'enllumenat públic,
format per caixa de superfície de polièster,
amb la incorporació de 1 contactor; 1
interruptors automàtics magnetotèrmics, un
per cada circuit; 1 interruptors
diferencials, un per cada circuit. Inclús
elements de fixació, regleta de connexió i
quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt35cgm021bbbab 2,000 U 13,190 26,38Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de
poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35cgm029ag 1,000 U 96,760 96,76Interruptor diferencial
instantani, 2P/25A/300mA, de
2 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 61008-1.

mt35cgm070a 1,000 U 66,700 66,70Contactor de maniobra, de 40
A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 4 mòduls,
inclús accessoris de
muntatge. Segons IEC 60947-4.

mt35www010 2,000 U 1,570 3,14Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo003 2,000 h 24,080 48,16Oficial 1ª electricista.
mo102 2,000 h 20,650 41,30Ajudant electricista.
% 2,000 % 282,440 5,65Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 288,090 8,640

Total per U ............: 296,73

Són DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS per U.

25 IUS071 U Formació de pericó registrable, soterrada,
construït amb fàbrica de maó ceràmic massís,
de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de
ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 50x50x90 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
d'espessor, arrebossat i brunyit interiorment
amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, amb sifó format per un colze de
87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb
marc i tapa de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb
mitjans mecànics i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular. Inclús
morter per a segellat de junts i bonera
sifònica prefabricada de formigó amb sortida
horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada
de PVC.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació amb gestor de residus,
transport i tases incloses de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al
pericó. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les
parets interiors del pericó. Col·locació del
colze de PVC. Realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Inclosa la gestió de residus de la
construcció, amb recollida i transport amb
mitjans mecànics i/o manulas fins a gestor de
residus. tases incloses.

mt10hmf010kn 0,175 m³ 90,310 15,80Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 149,000 U 0,290 43,21Maó ceràmic massís
d'elaboració mecànica per
revestir, 29x14x5 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça
P), densitat 2400 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,035 m³ 1,520 0,05Aigua.
mt09mif010ca 0,137 t 34,110 4,67Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.
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mt11ppl030a 1,000 U 9,180 9,18Colze 87°30' de PVC llis,
D=125 mm.

mt09mif010la 0,058 t 42,090 2,44Morter industrial per a obra
de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11var100 1,000 U 8,250 8,25Conjunt d'elements necessaris
per garantir el tancament
hermètic al pas d'olors
mefítics en pericons de
sanejament, compost per:
angulars i xapes metàl·liques
amb els seus elements de
fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres
accessoris.

mt11tfa010c 1,000 U 55,660 55,66Marc i tapa de ferro colat,
60x60 cm, per pericó
registrable, classe B-125
segons UNE-EN 124.

mt01arr010a 1,080 t 7,290 7,87Grava de pedrera, de 19 a 25
mm de diàmetre.

mq01ret020b 0,178 h 37,350 6,65Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mo041 2,146 h 23,300 50,00Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 2,300 h 20,680 47,56Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 251,340 5,03Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 256,370 7,690

Total per U ............: 264,06

Són DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS
per U.

26 MPB010 m² Formació de paviment asfàltic de 5 cm de
gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració. Inclús p/p de
comprovació de l'anivellació de la superfície
suport, replanteig del gruix del paviment i
neteja final. Sense incloure la preparació de
la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa.
Extensió de la barreja bituminosa.
Compactació de la capa de barreja bituminosa.
Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de barreja
bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres
sobrants i/u runes d’obra.
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mt47aag020aa 0,115 t 55,000 6,33Barreja bituminosa contínua
en calent AC16 surf D, per a
capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de
grandària màxima i betum
asfàltic de penetració,
segons UNE-EN 13108-1.

mq11ext030 0,001 h 81,560 0,08Estenedora asfàltica de
cadenes, de 81 kW.

mq02ron010a 0,002 h 16,830 0,03Corró vibrant autopropulsat,
amplada de treball 50 cm.

mq11com010 0,001 h 59,080 0,06Compactador de pneumàtics
autopropulsat

mo041 0,003 h 23,300 0,07Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,014 h 20,680 0,29Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 6,860 0,14Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,000 0,210

Total per m² ............: 7,21

Són SET EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m².
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27 MPH010b m² Subministrament i col·locació de paviment per
a ús públic en zona de passos de peatons
accessible, de lloseta de formigó per a ús
exterior, acabada amb botons, classe
resistent a flexió T, classe resistent segons
la càrrega de ruptura 3, classe de desgast
per abrasió G, format nominal 20x20x3,1 cm,
color vermell, segons UNE-EN 1339,
col·locades picat de pitxell amb morter de
ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre
elles una junta de separació de entre 1,5 i 3
mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per
solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament
des de camió amb estès i vibrat manual amb
regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat
executada segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús p/p de juntes
estructurals i de dilatació, talls a
realitzar per ajustar-les als cantells del
confinament o a les intrusions existents en
el paviment i reblert de juntes amb beurada
de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida
amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclosa part proporcional de peces centrals i
peces especials cantoneres, amb peces
prefabricades, segons plànols de detall.
inclou subministrament, col·locació . Tot
inclòs completament acabat.

Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Abocament i compactació de la solera de
formigó. Estesa de la capa de morter.
Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de
les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Preparació
i estesa de la beurada líquida per a reblert
de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat. Incloent
carrega sobre camió/contenidor i transport de
runes i restes d'obra a abocador, incloent
taxes de pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres
sobrants i/u runes d’obra.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1,5 m². No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures
general.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,315 m³ 57,100 17,99Formigó no estructural
HNE-20/P/20, fabricat en
central.
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mt09mor010c 0,030 m³ 33,150 0,99Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt08cem011a 1,000 kg 0,110 0,11Ciment Pòrtland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mt18bhi010td 1,050 m² 8,500 8,93Lloseta de formigó per a ús
exterior, acabada amb botons,
classe resistent a flexió T,
classe resistent segons la
càrrega de ruptura 3, classe
de desgast per abrasió G,
format nominal 20x20x3,1 cm,
color vermell, segons UNE-EN
1339.

mt09lec020a 0,001 m³ 123,750 0,12Beurada de ciment 1/2 CEM
II/B-P 32,5 N.

mq04dua020b 0,055 h 9,440 0,52Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

mq06vib020 0,155 h 4,740 0,73Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,472 h 23,300 11,00Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo087 0,590 h 20,680 12,20Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 52,590 1,05Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 53,640 1,610

Total per m² ............: 55,25

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
per m².

28 MPH010bb u Reparació de muret de façana en zona de
passos de peatons accessible, d

mt10hmf011Bc 0,315 m³ 57,100 17,99Formigó no estructural
HNE-20/P/20, fabricat en
central.

mt09mor010c 0,030 m³ 33,150 0,99Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt08cem011a 1,000 kg 0,110 0,11Ciment Pòrtland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mt09lec020a 0,001 m³ 123,750 0,12Beurada de ciment 1/2 CEM
II/B-P 32,5 N.

mo041 0,472 h 23,300 11,00Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,590 h 20,680 12,20Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 42,410 0,85Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 43,260 1,300

Total per u ............: 44,56

Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
per u.
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29 MSH010b m Marca vial longitudinal contínua
retroreflector en sec, de 15 cm d'amplada,
realitzada amb una mescla de pintura acrílica
a base de resines acríliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament.
Inclús p/p de neteja i premarcatge.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt50mvp010e 0,044 l 11,610 0,51Pintura de dos components en
fred de llarga durada per a
marques vials

mt50mvh100a 0,029 kg 1,550 0,04Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 12,490 0,01Escombradora remolcada amb

motor auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 40,730 0,04Màquina autopropulsada, per

pintar marques vials sobre la
calçada.

mo041 0,010 h 23,300 0,23Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,005 h 20,680 0,10Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 0,930 0,02Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,950 0,030

Total per m ............: 0,98

Són NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

30 MSH010c m Marca vial DE DETENCIÓ longitudinal contínua
retroreflector en sec, de 40 cm d'amplada,
realitzada amb una mescla de pintura acrílica
de llarag durada(de dos components) a base de
resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització, per a separació de carrils.
Inclús p/p de neteja i premarcatge. I
transport i gestió de residuos a abocador o
gestor autoritzat.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt50mvp010e 0,116 l 11,610 1,35Pintura de dos components en
fred de llarga durada per a
marques vials

mt50mvh100a 0,077 kg 1,550 0,12Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 12,490 0,01Escombradora remolcada amb

motor auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 40,730 0,04Màquina autopropulsada, per

pintar marques vials sobre la
calçada.

mo041 0,010 h 23,300 0,23Oficial 1ª construcció d'obra
civil.
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mo087 0,005 h 20,680 0,10Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 1,850 0,04Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,890 0,060

Total per m ............: 1,95

Són U EURO AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m.

31 MSH030c u Pintat de delimitació de zona d'estacionament
de minusvàlid incloent el pictograma
normalitzat, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el
premarcatge inclós, realitzada amb una mescla
de pintura acrílica a base de resines
acríliques, color blau, acabat setinat,
textura llisa. Inclús p/p de neteja i
premarcatge.

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte.

mt50mvp010e 0,970 l 11,610 11,26Pintura de dos components en
fred de llarga durada per a
marques vials

mq11bar010 0,001 h 12,490 0,01Escombradora remolcada amb
motor auxiliar.

mq08war010b 0,180 h 40,730 7,33Màquina autopropulsada, per
pintar marques vials sobre la
calçada.

mo041 0,180 h 23,300 4,19Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,018 h 20,680 0,37Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 23,160 0,46Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 23,620 0,710

Total per u ............: 24,33

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per
u.
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32 MSH030d u Pintat de paraula STOP amb lletra d'1,20 m de
alçada cada lletra, amb pintura de doble
component de qualsevol color amb aplicació a
màquina, amb una dosificació mínima de 1600
g/m2 i amb addició de partícules de vidre de
cantells angulosos, amb una dosificació de
300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient
de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons
la norma NLT-175. Inclou p/p de netejael
premarcatge.

Inclou transport, i gestió de residus amb
gestor autoritzat.

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte.

mt50mvp010e 1,160 l 11,610 13,47Pintura de dos components en
fred de llarga durada per a
marques vials

mt50mvh100a 1,160 kg 1,550 1,80Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 12,490 0,01Escombradora remolcada amb

motor auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 40,730 0,04Màquina autopropulsada, per

pintar marques vials sobre la
calçada.

mo041 0,041 h 23,300 0,96Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,081 h 20,680 1,68Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 17,960 0,36Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 18,320 0,550

Total per u ............: 18,87

Són DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per u.

33 MSH030e m² Pintat de graelles de prohibit aparcar a la
calçada entre places de minusvàlids, amb
pintura de doble component groga amb
aplicació a màquina, amb una dosificació
mínima de 1600 g/m2 , amb el premarcatge
inclós

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització. Inclou
gestió i transport de residus a gestor
autoritzat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte.

mt50mvh030a 1,600 kg 3,110 4,98Pintura de dos components en
fred de llarga durada, per a
marques vials

mt50mvh100a 0,480 kg 1,550 0,74Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 12,490 0,01Escombradora remolcada amb

motor auxiliar.
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mq08war010b 0,001 h 40,730 0,04Màquina autopropulsada, per
pintar marques vials sobre la
calçada.

mo041 0,041 h 23,300 0,96Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,081 h 20,680 1,68Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 8,410 0,17Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,580 0,260

Total per m² ............: 8,84

Són VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².

34 TSV060b U Subministrament i col·locació sobre el pal
d'alumini de panell en lama d'alumini de
dimensions 1.200x300x5 mm, amb
retroreflectància nivell 2 (H.I.) de cara.
cterístiques segons Ordenances de SVC. Inclús
accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge, deixant la partida acabada,
incloent ma d'obra i equips auxiliars
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions de Projecte.

mt53spc100Rb 1,000 U 81,000 81,00Panell en lama d'alumini de
dimensions 1.200x300x5 mm
segons ordenances de SVC, amb
retroreflectància nivell 2
(H.I.). Inclús accessoris,
cargols i elements
d'ancoratge.

C1504R00 0,195 h 39,240 7,65Camió cistella de 10 m
d'alçària com a màxim

mo041 0,136 h 23,300 3,17Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,136 h 20,680 2,81Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 94,630 1,89Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 96,520 2,900

Total per U ............: 99,42

Són NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per
U.
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35 TSV100 U Subministrament i col·locació de pal de tub
d'alumini de 2,2 m d'altura definida com la
distància entre la vora inferior de l'últim
mòdul i el nivell de la vorera, de secció
circular, de 100 mm de diàmetre, i minim 7 mm
de gruix, els pals de suport seran
telescòpics (8 ranures) en suport d'alumini
extruït amb secció circular i estriada i amb
el gruix de les parets i el diàmetre adequats
a l'emplaçament. per a suport de
senyalització informativa urbana conforme a
Ordenança municipal reguladora de la
senyalització indicativa específica a la via
pública fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/I mitjançant placa d'ancoratge amb
perns. Fins i tot p/p de replanteig,
excavació manual del terreny i fixació de
l'element. Deixant la partida completament
acabada.

Inclou: Replanteig i marcat dels eixos.
Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Col·locació de la placa
d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions de Projecte.

mt53bps045c 1,000 U 53,890 53,89Placa d'ancoratge de pal, de
secció circular, de 90 mm de
diàmetre, amb perns.

mt53bps040c 2,200 m 49,770 109,49Pal de tub d'alumini, de
secció circular, de 90 mm de
diàmetre i 7 mm de gruix, per
a suport de senyalització
informativa urbana AIMPE.

mt10hmf010Mp 0,050 m³ 61,730 3,09Formigó HM-20/P/20/I,
fabricat en central.

mo041 0,543 h 23,300 12,65Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 1,086 h 20,680 22,46Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 201,580 4,03Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 205,610 6,170

Total per U ............: 211,78

Són DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
per U.
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36 UAA011 Ud Recrescut i anivellat d'arquetes de pas
enterrada, de formigó en masa "in situ"
HM-30/B/20/I+Qb, o d'obra de fàbrica de
dimensions aproximades de 60x60 cm, sobre
solera de formigó en massa de 15 cm de gruix,
formació de pendent mínima de l'2%, amb el
mateix tipus de formigó, tancada superiorment
amb marc i tapa de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124. Fins i tot motlle
reutilitzable de xapa metàl·lica amortitzable
en 20 usos, amb tapa de registre, per a
trobades.
Inclou: Replanteig. Recrescut. Reblert de
formigó per a formació de pendents.
Col·locació de la tapa i els accessoris. 
Totalment instal·lada deixant la partida
finalitzada i enrasada a nivell del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la partida totalment acabada, inclosos
materials, ma d'obra i mitjans i equips
auxiliars. Inclosa retiraa i gestió de
residus. Taxes incloses.

mt10hmf010kn 0,349 m³ 90,310 31,52Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mo041 0,800 h 23,300 18,64Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,500 h 20,680 10,34Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 60,500 1,21Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 61,710 1,850

Total per Ud ............: 63,56

Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
per Ud.
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37 UAI020 U Recrescut i anivellat d'embornal i/o reixa
interceptora segons el cas, de formigó en
masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, o d'obra de
fàbrica de dimensions aproximades de 60x30 cm
per a recollida d'aigües pluvials, col·locat
sobre de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10
cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil
normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124,
compatible amb superfícies de llamborda,
formigó o asfalt en calent, abatible i
antirobatori, amb marc de ferro colat del
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment
instal·lat i connexionat a la xarxa general
de desguàs.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en
planta i alçat. Excavació. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat
i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació del embornal prefabricat.
Acoblament i rejuntat del embornal al
col·lector. Reblert de l'extradós.
Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica:El preu inclou
la partida totalment acabada, inclosos
materials, ma d'obra i mitjans i equips
auxiliars. Inclosa retiraa i gestió de
residus. Taxes incloses.

mt11rej010a 1,000 U 32,640 32,64Marc i reixeta de foneria
dúctil, classe C-250 segons
UNE-EN 124, abatible i
proveïda de cadena
antirobatori, de 300x300 mm,
per a embornal, fins i tot
revestiment de pintura
bituminosa i relleus
antilliscants en la part
superior.

mt10hmf010Mp 0,048 m³ 61,730 2,96Formigó HM-20/P/20/I,
fabricat en central.

mo041 0,537 h 23,300 12,51Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,537 h 20,680 11,11Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 59,220 1,18Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 60,400 1,810

Total per U ............: 62,21

Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per U.
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38 UXF100 m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50%
de betum asfàltic com a lligant i additiu
fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la
superfície de suport. Aplicació de l'emulsió
bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres
sobrants i/u runes d’obra.

mt47aag050fa 1,000 kg 0,240 0,24Emulsió bituminosa catiònica
C50BF4 IMP, amb un 50% de
betum asfàltic com a lligant
i additiu fluïdificant, per
utilitzar com a reg
d'emprimació en paviments
bituminosos, segons UNE-EN
13808.

mq11bar010 0,001 h 12,490 0,01Escombradora remolcada amb
motor auxiliar.

mq02cia020f 0,003 h 41,930 0,13Camió cisterna equipat per a
reg, de 8 m³ de capacitat.

mo041 0,004 h 23,300 0,09Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,004 h 20,680 0,08Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 0,550 0,01Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,560 0,020

Total per m² ............: 0,58

Són CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m².
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5. AMIDAMENTS 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA 
I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS  

POLÍGONS INDUSTRIALS



1.1.- ENLLUMENAT NOU

1.1.1.- RASES EN TERRA

1.1.1.1 M Excavació de rasa per terra amb mitjans mecànics i manuals, de fondaria 0,65m, per una
amplada de 0,2m. retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
Incloent el reblert de la rasa amb estesa de canalitzacions elèctriques de BT amb tub de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 90 mm de diàmetre nominal
amb fil guia, per a 1 circuit d'enllumenat, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub, i resta de reblert amb material procedent de l'excavació compactada al 95%
del P.M.

Incloent la càrrega manual de terres sobrans sobre camió o contenidor,  i transport a
abocador, incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat
de terres sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Zona 1 - Clot del Tufau
Zona 2 - Casacuberta

80,000 80,000Zona 3 - Casacuberta

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000

1.1.2.- RASES EN VORERA

1.1.2.1 M Excavació de rasa per vorera amb mitjans mecànics i manuals, de fondaria 0,65m, per una
amplada de 0,2m. retirada dels materials excavats i càrrega a camió. Incloent la demolició de
paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell, i càrrega manual sobre camió
o contenidor,  i transport a abocador, incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,000 30,000EN1 -  Nou enllumenat Zona 1.
Polígon Clot del Tufau

150 120,000 270,000EN2 - Nou enllumenat Zona 2.
Poligon Les Vives Casa Cuberta
[A+B]

300,000 300,000

Total m  ......: 300,000

1.1.2.2 M Reblert i enrajolat de rases de vorera de canalitzacions elèctriques de BT amb tub de polietilè
de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 110 mm de diàmetre nominal amb fil
guia, per a 1 circuit d'enllumenat, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de
la generatriu del tub, amb col·locació de cinta senyalitzadora, resta de reblert amb material
procedent de l'excavació compactada al 95% del P.M. i finalització amb 15 cm. de formigó
deixant la partida preparada per a la col·locació del paviment. part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors.

Inclou subministrament i col·locació de placa de protecció de la linia i cinta de senyalització
conforme indicacions del reglament de Baixa Tensió.

Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, resistència a flexió T, càrrega
de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de
voreres i passeigs, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de
formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb
estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador, incloent taxes de pagament
del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,000 30,000EN1 -  Nou enllumenat Zona 1.
Polígon Clot del Tufau

270,000 270,000EN2 - Nou enllumenat Zona 2.
Poligon Les Vives Casa Cuberta

300,000 300,000

Total m  ......: 300,000

1.1.3.- RASES EN CALÇADES

Pressupost parcial nº 1 LOT 1 - ENLLUMENAT

Nº U Descripció Amidament
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1.1.3.1 M Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic o de formigó de 15 cm de gruix mitjà, amb martell
pneumàtic,  amb un ample de 40cm. i càrrega manual sobre camió o contenidor,  i transport a
abocador, incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat
de terres sobrants i/u runes d’obra.
Inclou tall de paviment amb màquina talladora.

Uts. Llargada Alçada Parcial Subtotal

15,000 15,000NE1 - Nou enllumenat Zona 1.
Poligon Clot del Tufau

125,000 125,000NE2 - Nou enllumenat Zona 2.
Poligon Les Vives Casacuberta

150,000 150,000NE3 - Nou enllumenat Zona 3.
Polígon Les Vives Casacuberta

290,000 290,000

Total m  ......: 290,000

1.1.3.2 M Excavació de rasea en calçada de 1,00 m de profunditat, i una amplada de 0,40cm amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega i transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes
d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15,000 15,000NE1 - Nou enllumenat Zona 1.
Poligon Clot del Tufau

125,000 125,000NE2 - Nou enllumenat Zona 2.
Poligon Les Vives Casacuberta

150,000 150,000NE3 - Nou enllumenat Zona 3.
Polígon Les Vives Casacuberta

290,000 290,000

Total m  ......: 290,000

1.1.3.3 M Reblert de rases en calçades de canalitzacions elèctriques de BT amb dos tubs de polietilè de
doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 90 mm de diàmetre nominal amb fil guia,
per a 1 circuit d'enllumenat, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.
Inclou col·locació de placa de protecció de la linia i cinta de senyalització conforme
indicacions del reglament de Baixa Tensió.

Amb reblert de les característiques indicades al projecte:
- Formació de reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó no estructural
HNE-20/F/20, fabricat en central i abocament des de camió. Fins i tot càrrega, transport, abocat,
vibrat i curat del formigó.Inclou: 
Posta en obra del formigó.
- Formació de resta de reblert amb material procedent de l'excavació compactada al 95% del
P.M. i finalització amb 15 cm. de formigó i acabat esfaltic o formigó segons el cas deixant la
partida completament finalitzada.
- Suministre i col·locació de cinta senyalitzadora.
- Finalització amb capa de d'asfalt o formigoó segons el cas

Criteri d'amidament de projecte: Mesura de metres lineals mesurat sobre l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà els metres lineals realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador, incloent taxes de pagament
del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15,000 15,000NE1 - Nou enllumenat Zona 1.
Poligon Clot del Tufau

125,000 125,000NE2 - Nou enllumenat Zona 2.
Poligon Les Vives Casacuberta

150,000 150,000NE3 - Nou enllumenat Zona 3.
Polígon Les Vives Casacuberta

290,000 290,000

Total m  ......: 290,000

1.1.4.- CABLEJAT

Pressupost parcial nº 1 LOT 1 - ENLLUMENAT

Nº U Descripció Amidament

Projecte de millora i modernització de poligons Pàgina 2



1.1.4.1 M Subministrament i instal·lació de cable multipolar RV-K, no propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Increment Alçada Parcial Subtotal

115,000 115,000NE1 - Nou enllumenat Zona 1.
Poligon Clot del Tufau

100,000 100,000NE2 - Nou enllumenat Zona 2.
Poligon Les Vives Casacuberta

515,000 515,000NE3 - Nou enllumenat Zona 3.
Polígon Les Vives Casacuberta

730,000 730,000

Total m  ......: 730,000

1.1.4.2 M Subministrament i instal·lació de cable multipolar RV-K, no propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Increment Alçada Parcial Subtotal

115,000 115,000NE1 - Nou enllumenat Zona 1.
Poligon Clot del Tufau

100,000 100,000NE2 - Nou enllumenat Zona 2.
Poligon Les Vives Casacuberta

515,000 515,000NE3 - Nou enllumenat Zona 3.
Polígon Les Vives Casacuberta

730,000 730,000

Total m  ......: 730,000

1.1.4.3 U Subministrament i instal·lació de presa de terra d'enllumenat públic, connectada a cada
lluminària composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny, connectat a amb cable
de coure nu a la lluminària. Fins i tot replanteig clavat de l'elèctrode al terreny, connexió de
l'elèctrode amb la pressa de terres de la lluminària mitjançant grapa abraçadora. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Clavat de l'elèctrode. Connexió de l'elèctrode amb la pressa de terres de la lluminària.
Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Poligon industrial Clot del Tufau
2 2,000Polígon industrial Les Vives

Casacuberta penjar-les del Q27
6 6,000Polígon industrial Les Vives

Casacuberta linea del Q24

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000

Pressupost parcial nº 1 LOT 1 - ENLLUMENAT

Nº U Descripció Amidament
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1.1.4.4 M Subministrament i instal·lació de conductor aïllat de terra d'enllumenat públic format per cable
unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5
(-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada
de 450/750 V. Fins i tot p/p d'unions realitzades amb grapes i borns d'unió. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del conductor aïllat de terra. Connexionat del conductor aïllat de
terra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada increment Alçada Parcial Subtotal

115,000 115,000NE1 - Nou enllumenat Zona 1.
Poligon Clot del Tufau

100,000 100,000NE2 - Nou enllumenat Zona 2.
Poligon Les Vives Casacuberta

515,000 515,000NE3 - Nou enllumenat Zona 3.
Polígon Les Vives Casacuberta

730,000 730,000

Total m  ......: 730,000

1.1.4.5 M Estesa de conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat,
de 35 mm² de secció. Per a  unir a piqueta de coure, inclou pressilles i conectors entre la
piqueta i el fanal. Deixant la partida totalment acabada i llesta per a funcionar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000Previsió 2 metres per piqueta (10
piquetes)

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

1.1.5.- LÀMPADES I COLUMNES D'ENLLUMENAT

1.1.5.1 U Subministrament i col·locació de Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, pany
segons norma UNE-EN 40-5, inclús formació de dau de formigó amb esparrecs d'angoratge i
mallasso, i col·locada sobre dau de formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb fusibles inclosos. Inclou piqueta de ferro per a unió
linia de terres.

TRAM 1 TRAM 2 TRAM 3 TRAM 4 Parcial Subtotal

3 3,000Poligon industrial Clot del Tufau
7 7,000Polígon industrial Les Vives

Casacuberta linea del Q24
[A+B+C]

4 4,000Polígon industrial Les Vives
Castellet linea del Q27 [A+B+C]

2 2,000Pals espatllats a substituir

16,000 16,000

Total u  ......: 16,000

1.1.5.2 U Subministrament i col·locació de Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, pany
segons norma UNE-EN 40-5, inclús formació de dau de formigó amb esparrecs d'angoratge i
mallasso, i col·locada sobre dau de formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb fusibles inclosos. Inclou piqueta de ferro per a unió
linia de terres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000La Farinera

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 1 LOT 1 - ENLLUMENAT

Nº U Descripció Amidament
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1.1.5.3 U Subministrament i col·locació de Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, pany
segons norma UNE-EN 40-5, inclús formació de dau de formigó amb esparrecs d'angoratge i
mallasso, i col·locada sobre dau de formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb fusibles inclosos. Inclou piqueta de ferro per a unió
linia de terres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000Polígon industrial Les Vives
Casacuberta linea del Q24

2 2,000Pals espatllats a substituir 

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

1.1.5.4 U Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica 80w, amb cos d'alumini fos a pressió,
equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i
un dispositiu d'alimentació i control regulable 0-10V, temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos amb pujada de
cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de potencia/maniobra inclosa
connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Poligon industrial Clot del Tufau
7 7,000Polígon industrial Les Vives

Casacuberta linea del Q24
[A+B+C]

4 4,000Polígon industrial Les Vives
Castellet linea del Q27 [A+B+C]

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000

1.1.5.5 U Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica 6
0w, amb cos d'alumini fos a pressió, equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de protecció
IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable 0-10V,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori
per fixar vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos amb pujada de
cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de potencia/maniobra inclosa
connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000Polígon industrial Les Vives
Casacuberta linea del Q24
[A+B+C]

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

1.1.6.- ALTRES

Pressupost parcial nº 1 LOT 1 - ENLLUMENAT

Nº U Descripció Amidament
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1.1.6.1 U Formació de pericó registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2
peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90
cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclús morter per a segellat de junts i bonera sifònica prefabricada de formigó amb sortida
horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació amb gestor de residus,
transport i tases incloses de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del colze de PVC.
Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Inclosa la gestió de residus de la construcció, amb recollida i transport amb mitjans mecànics
i/o manulas fins a gestor de residus. tases incloses.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Poligon industrial Clot del Tufau
1 1,000Polígon industrial Les Vives

Casacuberta linea del Q24
3 3,000Polígon industrial Les Vives

Casacuberta linea del Q27
5 5,000Altres

11,000 11,000

Total U  ......: 11,000

1.1.6.2 M² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, inclos transports a abocador i taxes de
residus
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000Polígon Clot del Tufau
70 70,000Polígon Les Vives Casacuberta

90,000 90,000

Total m²  ......: 90,000

1.1.6.3 U Reforma de quadre la instal·lació de quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format
per caixa de superfície de polièster, amb la incorporació de 1 contactor; 4 interruptors
automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 4 interruptors diferencials, un per cada
circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula
fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al circuit de control. Inclús elements de
fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Q24

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.1.6.4 U Reforma de quadre la instal·lació de quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format
per caixa de superfície de polièster, amb la incorporació de 1 contactor; 1 interruptors
automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 1 interruptors diferencials, un per cada
circuit. Inclús elements de fixació, regleta de connexió i quants accessoris siguin necessaris
per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Q27

Pressupost parcial nº 1 LOT 1 - ENLLUMENAT

Nº U Descripció Amidament
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1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.2.- ENLLUMENAT EXISTENT

1.2.1 U Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica 100w, amb cos d'alumini fos a pressió,
equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i
un dispositiu d'alimentació i control regulable 0-10V, temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos amb pujada de
cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de potencia/maniobra inclosa
connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

26 26,000Poligon Industrial Pla de les Vives
- Alimentades del Quadre 20

16 16,000Poligon Vives - Casacuberta

42,000 42,000

Total u  ......: 42,000

1.2.2 U Subministrament i col·locació de Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica 80w, amb
cos d'alumini fos a pressió, equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de protecció IP-66 i
IK10, amb un total de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable 0-10V,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori
per fixar vertical a l' extrem del suport.

Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos amb pujada de
cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de potencia/maniobra inclosa
connexió a caixa de fusibles.
Funcionant deixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30 30,000Poligon industrial Clot del Tufau -
Alimentades del Quadre 21

32 32,000Polígon Industrial La Farinera -
Alimentades des Quadre 22

26 26,000Poligon Industrial Les Vives
Castellet - Alimentades del Quadre
26

6 6,000Poligon Les Vives Casacuberta -
Alimentades del Quadre 27

10 10,000Poligon Industrial Pla de les Vives
- Alimentades del Quadre 20

104,000 104,000

Total u  ......: 104,000

1.2.3 U Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica 6
0w, amb cos d'alumini fos a pressió, equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de protecció
IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable 0-10V,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori
per fixar vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos amb pujada de
cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de potencia/maniobra inclosa
connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

32 32,000Polígon Industrial La Farinera -
Alimentades des Quadre 22

32,000 32,000

Total u  ......: 32,000

Pressupost parcial nº 1 LOT 1 - ENLLUMENAT
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1.2.4 U Desmuntatge de lluminària exterior situada a menys de 12 m d'altura, instal·lada en columna o
paret amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements als quals pugui estar subjecte, i
càrrega manual sobre camió o contenidor  i transport a abocador, incloent taxes de pagament
del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat. Amb aportació de certificats de
destrucció.
Inclou treballs previs de desconnexió elèctrica. Deixant la partida llesta per a la connexió i
muntatge de la nova lluminària.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor. Inclou transport a gestor de residus, taxes incloses.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

38 38,000Poligon Industrial Pla de les Vives
- Alimentades del Quadre 20

28 28,000Poligon industrial Clot del Tufau -
Alimentades del Quadre 21

64 64,000Polígon Industrial La Farinera -
Alimentades des Quadre 22

8 8,000Poligon Les Vives Casacuberta -
Alimentades del Quadre 24

26 26,000Poligon Industrial Les Vives
Castellet - Alimentades del Quadre
26

6 6,000Poligon Les Vives Casacuberta -
Alimentades del Quadre 27

170,000 170,000

Total U  ......: 170,000

1.3.- SEGURETAT I SALUT

1.4.- CONTROL DE QUALITAT

Pressupost parcial nº 1 LOT 1 - ENLLUMENAT

Nº U Descripció Amidament
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2.1.- PAVIMENTACIÓ

2.1.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Talls i entregues a tapes i reixes amb compresor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador, incloent taxes de pagament
del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

129 129,000Zona 1  -  Clot del Tufau / Farinera
276 360,000 636,000Zona 2 - Les Vives Casacuberta

[A+B]
998 998,000Zona 3 - Les Vives Castellet
100 100,000Zona 4 - Pla de les Vives
50 50,000Zona 5.1 - Pla de les Vives
95 95,000Zona 5.2 - Pla de les Vives
76 76,000Zona 6 - Pla de les Vives
85 85,000Zona 7 - Carretera Vella

2.169,000 2.169,000

Total m²  ......: 2.169,000

2.1.2 M² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador, incloent taxes de pagament
del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

AREA 1 AREA 2 Ancho Alto Parcial Subtotal

129 129,000Zona 1  -  Clot del Tufau / Farinera
276 360,000 636,000Zona 2 - Les Vives Casacuberta

[A+B]
998 998,000Zona 3 - Les Vives Castellet
100 100,000Zona 4 - Pla de les Vives
50 50,000Zona 5.1 - Pla de les Vives
95 95,000Zona 5.2 - Pla de les Vives
76 76,000Zona 6 - Pla de les Vives
85 85,000Zona 7 - Carretera Vella

2.169,000 2.169,000

Total m²  ......: 2.169,000

2.1.3 M² Formació de paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en
calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16
mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de
l'anivellació de la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense
incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de
la capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de
barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador, incloent taxes de pagament
del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

AREA 1 AREA 2 Ancho Alto Parcial Subtotal

129 129,000Zona 1  -  Clot del Tufau / Farinera
(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 LOT 2 - VIALITAT
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2.1.3 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent … (Continuació...)

276 360,000 636,000Zona 2 - Les Vives Casacuberta
[A+B]

998 998,000Zona 3 - Les Vives Castellet
100 100,000Zona 4 - Pla de les Vives
50 50,000Zona 5.1 - Pla de les Vives
95 95,000Zona 5.2 - Pla de les Vives
76 76,000Zona 6 - Pla de les Vives
85 85,000Zona 7 - Carretera Vella

2.169,000 2.169,000

Total m²  ......: 2.169,000

2.1.4 Ud Recrescut i anivellat d'arquetes de pas enterrada, de formigó en masa "in situ"
HM-30/B/20/I+Qb, o d'obra de fàbrica de dimensions aproximades de 60x60 cm, sobre solera de
formigó en massa de 15 cm de gruix, formació de pendent mínima de l'2%, amb el mateix tipus
de formigó, tancada superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN
124. Fins i tot motlle reutilitzable de xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos, amb tapa de
registre, per a trobades.
Inclou: Replanteig. Recrescut. Reblert de formigó per a formació de pendents. Col·locació de la
tapa i els accessoris. 
Totalment instal·lada deixant la partida finalitzada i enrasada a nivell del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la partida totalment acabada, inclosos materials,
ma d'obra i mitjans i equips auxiliars. Inclosa retiraa i gestió de residus. Taxes incloses.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Zona 1  -  Clot del Tufau / Farinera
3 3,000Zona 2 - Les Vives Casacuberta
3 3,000Zona 3 - Les Vives Castellet

Zona 4 - Pla de les Vives
1 1,000Zona 5.1 - Pla de les Vives
1 1,000Zona 5.2 - Pla de les Vives
1 1,000Zona 6 - Pla de les Vives

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

2.1.5 U Recrescut i anivellat d'embornal i/o reixa interceptora segons el cas, de formigó en masa "in
situ" HM-30/B/20/I+Qb, o d'obra de fàbrica de dimensions aproximades de 60x30 cm  per a
recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm
d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible
amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de
ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa
general de desguàs.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert
de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica:El preu inclou la partida totalment acabada, inclosos materials,
ma d'obra i mitjans i equips auxiliars. Inclosa retiraa i gestió de residus. Taxes incloses.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Zona 1  -  Clot del Tufau / Farinera
Zona 2 - Les Vives Casacuberta

1 1,000Zona 3 - Les Vives Castellet
1 1,000Zona 4 - Pla de les Vives

Zona 5.1 - Pla de les Vives
Zona 5.2 - Pla de les Vives

8 8,000Zona 6 - Pla de les Vives

11,000 11,000

Total U  ......: 11,000

2.2.- GUALS ACCESSIBLES

Pressupost parcial nº 2 LOT 2 - VIALITAT
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2.2.1 M² Demolició de paviment de vorera de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor,  i transport a abocador, incloent taxes de pagament
del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000Gual accessible 1
10 10,000Gual accessible 2

20,000 20,000

Total m²  ......: 20,000

2.2.2 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de passos de peatons
accessible, de lloseta de formigó per a ús exterior, acabada amb botons, classe resistent a
flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G,
format nominal 20x20x3,1 cm, color vermell, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell
amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre
1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb
regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de
ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclosa part
proporcional de peces centrals i peces especials cantoneres, amb peces prefabricades,
segons plànols de detall. inclou subministrament, col·locació . Tot inclòs completament
acabat.

Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic
de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat. Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport de runes i
restes d'obra a abocador, incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i
abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000Gual accessible 1
10 10,000Gual accessible 2

20,000 20,000

Total m²  ......: 20,000

2.2.3 U Reparació de muret de façana en zona de passos de peatons accessible, d

Total u  ......: 2,000

2.3.- SEGURETAT I SALUT

2.4.- CONTROL DE QUALITAT

Pressupost parcial nº 2 LOT 2 - VIALITAT
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3.1.- SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

3.1.1 U Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma
normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el
premarcatge inclós, realitzada amb una mescla de pintura acrílica a base de resines acríliques,
color blau, acabat setinat, textura llisa. Inclús p/p de neteja i premarcatge.

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Plaça de minusvàlids número 1
1 1,000Plaça de minusvàlids número 2
1 1,000Plaça de minusvàlids número 3
1 1,000Plaça de minusvàlids número 4

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

3.1.2 U Pintat de paraula STOP amb lletra d'1,20 m de alçada cada lletra, amb pintura de doble
component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600
g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300
g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma
NLT-175. Inclou p/p de netejael premarcatge.

Inclou transport, i gestió de residus amb gestor autoritzat.

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Cruilla 1
1 1,000Cruilla 2
1 1,000Cruilla 3
1 1,000Cruilla 5
1 1,000Cruilla 6
5 5,000

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

3.1.3 M² Pintat de graelles de prohibit aparcar a la calçada entre places de minusvàlids, amb pintura de
doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 ,
amb el premarcatge inclós 

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització. Inclou gestió i transport de residus a gestor autoritzat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11 11,000Zona minus 1
11 11,000Zona minus 2

22,000 22,000

Total m²  ......: 22,000

Pressupost parcial nº 3 LOT 3 - SENYALECTICA

Nº U Descripció Amidament
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3.1.4 M Marca vial DE DETENCIÓ longitudinal contínua retroreflector en sec, de 40 cm d'amplada,
realitzada amb una mescla de pintura acrílica de llarag durada(de dos components) a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització, per a separació de carrils. Inclús p/p de neteja i
premarcatge. I transport i gestió de residuos a abocador o gestor autoritzat.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,000 6,000Cruilla 1
7,400 7,400Cruilla 2

10,700 10,700Cruilla 3
6,600 6,600Cruilla 5
7,700 7,700Cruilla 6

38,400 38,400

Total m  ......: 38,400

3.1.5 M Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, de 15 cm d'amplada, realitzada amb una
mescla de pintura acrílica a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, per a vores de
calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús p/p de neteja i premarcatge.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,000 30,000Cruilla 1
18,000 18,000Cruilla 5

48,000 48,000

Total m  ......: 48,000

3.2.- SENYALITZACIÓ VERTICAL

3.2.1 U Subministrament i col·locació de pal de tub d'alumini de 2,2 m d'altura definida com la
distància entre la vora inferior de l'últim mòdul i el nivell de la vorera, de secció circular, de 100
mm de diàmetre, i minim 7 mm de gruix, els pals de suport seran telescòpics (8 ranures) en
suport d'alumini extruït amb secció circular i estriada i amb el gruix de les parets i el diàmetre
adequats a l'emplaçament. per a suport de senyalització informativa urbana conforme a
Ordenança municipal reguladora de la senyalització indicativa específica a la via pública fixat a
una base de formigó HM-20/P/20/I mitjançant placa d'ancoratge amb perns. Fins i tot p/p de
replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element. Deixant la partida completament
acabada.

Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Cruilla 1
2 2,000Cruilla 2
2 2,000Cruilla 3
2 2,000Cruilla 4
2 2,000Cruilla 5
2 2,000Cruilla 6
2 2,000Cruilla 7
2 2,000Cruilla 8
1 1,000Cruilla 9
3 3,000

20,000 20,000

Total U  ......: 20,000

Pressupost parcial nº 3 LOT 3 - SENYALECTICA

Nº U Descripció Amidament
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3.2.2 U Subministrament i col·locació sobre el pal d'alumini de panell en lama d'alumini de dimensions
1.200x300x5 mm, amb retroreflectància nivell 2 (H.I.) de cara. cterístiques segons Ordenances
de SVC. Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge, deixant la partida acabada, incloent ma d'obra i equips auxiliars
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

Pal 1 Pal 2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,000 6,000Cruilla 1 [A+B]
4 2,000 6,000Cruilla 2 [A+B]
2 3,000 5,000Cruilla 3 [A+B]
4 1,000 5,000Cruilla 4 [A+B]
4 1,000 5,000Cruilla 5 [A+B]
2 3,000 5,000Cruilla 6 [A+B]
4 1,000 5,000Cruilla 7 [A+B]
1 4,000 5,000Cruilla 8 [A+B]
5 5,000Cruilla 9 [A+B]

10 10,000

57,000 57,000

Total U  ......: 57,000

3.3.- SEGURETAT I SALUT

3.4.- CONTROL DE QUALITAT

Sant Vicenç de Castellet, novembre 2019

Pressupost parcial nº 3 LOT 3 - SENYALECTICA

Nº U Descripció Amidament
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6. CUADRE DE PREUS 1 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA 
I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS  

POLÍGONS INDUSTRIALS 



Quadre de preus nº 1

1 m Excavació de rasea en calçada de 1,00 m
de profunditat, i una amplada de 0,40cm amb
mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega i transport a abocador,
incloent taxes de pagament del dipòsit de
runes i/o deixalleria, i abocador
autoritzat de terres sobrants i/u runes
d’obra. 5,19 CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS

2 m Excavació de rasa per vorera amb mitjans
mecànics i manuals, de fondaria 0,65m, per
una amplada de 0,2m. retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
Incloent la demolició de paviment exterior
de rajoles i/o llosetes de formigó amb
martell, i càrrega manual sobre camió o
contenidor,  i transport a abocador,
incloent taxes de pagament del dipòsit de
runes i/o deixalleria, i abocador
autoritzat de terres sobrants i/u runes
d’obra. 3,75 TRES EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS

3 m Excavació de rasa per terra amb mitjans
mecànics i manuals, de fondaria 0,65m, per
una amplada de 0,2m. retirada dels
materials excavats i càrrega a camió. 
Incloent el reblert de la rasa amb estesa
de canalitzacions elèctriques de BT amb tub
de polietilè de doble capa, llisa la
interior i corrugada la exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal amb fil guia, per a 1
circuit d'enllumenat, reblert amb sorra
fins a 8 cm per sobre de la generatriu del
tub, i resta de reblert amb material
procedent de l'excavació compactada al 95%
del P.M.

Incloent la càrrega manual de terres
sobrans sobre camió o contenidor,  i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de
terres sobrants i/u runes d’obra. 10,85 DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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4 m Reblert i enrajolat de rases de vorera de
canalitzacions elèctriques de BT amb tub de
polietilè de doble capa, llisa la interior
i corrugada la exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal amb fil guia, per a 1
circuit d'enllumenat, situats en vorera,
reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de
la generatriu del tub, amb col·locació de
cinta senyalitzadora, resta de reblert amb
material procedent de l'excavació
compactada al 95% del P.M. i finalització
amb 15 cm. de formigó deixant la partida
preparada per a la col·locació del
paviment. part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors.

Inclou subministrament i col·locació de
placa de protecció de la linia i cinta de
senyalització conforme indicacions del
reglament de Baixa Tensió.

Enrajolat de lloseta de formigó per a ús
exterior, de 9 pastilles, resistència a
flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència
al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús
públic en exteriors en zona de voreres i
passeigs, col·locada picat de pitxell amb
morter; tot allò realitzat sobre solera de
formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30
cm d'espessor, abocament des de camió amb
estès i vibrat manual amb regla vibrant de
3 m, amb acabat reglejat.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de
terres sobrants i/u runes d’obra. 32,88 TRENTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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5 m Reblert de rases en calçades de
canalitzacions elèctriques de BT amb dos
tubs de polietilè de doble capa, llisa la
interior i corrugada la exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal amb fil guia, per a 1
circuit d'enllumenat, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors.
Inclou col·locació de placa de protecció de
la linia i cinta de senyalització conforme
indicacions del reglament de Baixa Tensió.

Amb reblert de les característiques
indicades al projecte:
- Formació de reblert envoltant de les
instal·lacions en rases, amb formigó no
estructural HNE-20/F/20, fabricat en
central i abocament des de camió. Fins i
tot càrrega, transport, abocat, vibrat i
curat del formigó.Inclou: 
Posta en obra del formigó.
- Formació de resta de reblert amb material
procedent de l'excavació compactada al 95%
del P.M. i finalització amb 15 cm. de
formigó i acabat esfaltic o formigó segons
el cas deixant la partida completament
finalitzada.
- Suministre i col·locació de cinta
senyalitzadora.
- Finalització amb capa de d'asfalt o
formigoó segons el cas

Criteri d'amidament de projecte: Mesura de
metres lineals mesurat sobre l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà els
metres lineals realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de
terres sobrants i/u runes d’obra. 41,68 QUARANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

6 U Desmuntatge de lluminària exterior
situada a menys de 12 m d'altura,
instal·lada en columna o paret amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements als
quals pugui estar subjecte, i càrrega
manual sobre camió o contenidor  i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat. Amb
aportació de certificats de destrucció.
Inclou treballs previs de desconnexió
elèctrica. Deixant la partida llesta per a
la connexió i muntatge de la nova
lluminària.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor. Inclou transport a
gestor de residus, taxes incloses.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte. 4,47 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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7 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic
de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant
fresadora en fred compacta, equipada amb
banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades
i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Inclou: Replanteig de la superfície a
fresar. Fresat del paviment. Escombrat de
la superfície. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de
terres sobrants i/u runes d’obra. 3,31 TRES EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

8 m Demolició de paviment d'aglomerat
asfàltic o de formigó de 15 cm de gruix
mitjà, amb martell pneumàtic,  amb un ample
de 40cm. i càrrega manual sobre camió o
contenidor,  i transport a abocador,
incloent taxes de pagament del dipòsit de
runes i/o deixalleria, i abocador
autoritzat de terres sobrants i/u runes
d’obra.
Inclou tall de paviment amb màquina
talladora. 9,22 NOU EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

9 m² Demolició de paviment exterior de
formigó en massa, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor,
inclos transports a abocador i taxes de
residus
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 18,84 DIVUIT EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

10 m² Demolició de paviment de vorera de
rajoles i/o llosetes de formigó amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor,  i transport a abocador,
incloent taxes de pagament del dipòsit de
runes i/o deixalleria, i abocador
autoritzat de terres sobrants i/u runes
d’obra. 4,71 QUATRE EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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11 u Subministrament i col·locació de Columna
de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta,
pany segons norma UNE-EN 40-5, inclús
formació de dau de formigó amb esparrecs
d'angoratge i mallasso, i col·locada sobre
dau de formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led
de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb
fusibles inclosos. Inclou piqueta de ferro
per a unió linia de terres. 593,41 CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS

AMB QUARANTA-U CÈNTIMS

12 u Subministrament i col·locació de Columna
de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta,
pany segons norma UNE-EN 40-5, inclús
formació de dau de formigó amb esparrecs
d'angoratge i mallasso, i col·locada sobre
dau de formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led
de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb
fusibles inclosos. Inclou piqueta de ferro
per a unió linia de terres. 541,91 CINC-CENTS QUARANTA-U EUROS

AMB NORANTA-U CÈNTIMS

13 u Subministrament i col·locació de Columna
de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta,
pany segons norma UNE-EN 40-5, inclús
formació de dau de formigó amb esparrecs
d'angoratge i mallasso, i col·locada sobre
dau de formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led
de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb
fusibles inclosos. Inclou piqueta de ferro
per a unió linia de terres. 562,51 CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS

AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS

14 u Lluminària LED per a vial de distribució
asimètrica 100w, amb cos d'alumini fos a
pressió, equipat amb 1 módul LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un
total de 32 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable 0-10V,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric de classe I,
amb accessori per fixar vertical a l'
extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb
portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos
amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en
manguera de 0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a
llumera i a cablejat de potencia/maniobra
inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a
la seva posta en marxa 427,39 QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS

AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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15 u Subministrament i col·locació de
Lluminària LED per a vial de distribució
asimètrica 80w, amb cos d'alumini fos a
pressió, equipat amb 1 módul LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un
total de 32 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable 0-10V,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric de classe I,
amb accessori per fixar vertical a l'
extrem del suport.

Inclou caixa de connexions amb
portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos
amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en
manguera de 0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a
llumera i a cablejat de potencia/maniobra
inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant deixant la partida acabada per a
la seva posta en marxa 335,72 TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS

16 u Lluminària LED per a vial de distribució
asimètrica 80w, amb cos d'alumini fos a
pressió, equipat amb 1 módul LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un
total de 32 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable 0-10V,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric de classe I,
amb accessori per fixar vertical a l'
extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb
portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos
amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en
manguera de 0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a
llumera i a cablejat de potencia/maniobra
inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a
la seva posta en marxa 335,72 TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS

17 u Lluminària LED per a vial de distribució
asimètrica 6
0w, amb cos d'alumini fos a pressió,
equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK10, amb un total de 32
LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable 0-10V, temperatura de color 4000
K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric
de classe I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb
portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos
amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en
manguera de 0.6-1kV RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a
llumera i a cablejat de potencia/maniobra
inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a
la seva posta en marxa 335,72 TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
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18 m Subministrament i instal·lació de cable
multipolar RV-K, no propagador de la flama,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements
de subjecció. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,01 DOS EUROS AMB U CÈNTIM

19 m Subministrament i instal·lació de cable
multipolar RV-K, no propagador de la flama,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de
5G10 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements
de subjecció. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,06 NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS

20 U Subministrament i instal·lació de presa
de terra d'enllumenat públic, connectada a
cada lluminària composta per elèctrode de 2
m de longitud clavat al terreny, connectat
a amb cable de coure nu a la lluminària.
Fins i tot replanteig clavat de l'elèctrode
al terreny, connexió de l'elèctrode amb la
pressa de terres de la lluminària
mitjançant grapa abraçadora. Totalment
muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

Inclou: Clavat de l'elèctrode. Connexió de
l'elèctrode amb la pressa de terres de la
lluminària. Connexionat a la xarxa de
terra. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 35,80 TRENTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

21 m Estesa de conductor nu de terra
d'enllumenat públic format per cable rígid
nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció.
Per a  unir a piqueta de coure, inclou
pressilles i conectors entre la piqueta i
el fanal. Deixant la partida totalment
acabada i llesta per a funcionar. 6,54 SIS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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22 m Subministrament i instal·lació de
conductor aïllat de terra d'enllumenat
públic format per cable unipolar ES07Z1-K
(AS), no propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K)
de 16 mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V. Fins i tot
p/p d'unions realitzades amb grapes i borns
d'unió. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del conductor
aïllat de terra. Connexionat del conductor
aïllat de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,52 CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS

CÈNTIMS

23 U Reforma de quadre la instal·lació de
quadre de protecció i control d'enllumenat
públic, format per caixa de superfície de
polièster, amb la incorporació de 1
contactor; 4 interruptors automàtics
magnetotèrmics, un per cada circuit; 4
interruptors diferencials, un per cada
circuit; y 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1
cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor
horari programable per al circuit de
control. Inclús elements de fixació,
reglets de connexió i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat
i provat. 1.638,45 MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT

EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

24 U Reforma de quadre la instal·lació de
quadre de protecció i control d'enllumenat
públic, format per caixa de superfície de
polièster, amb la incorporació de 1
contactor; 1 interruptors automàtics
magnetotèrmics, un per cada circuit; 1
interruptors diferencials, un per cada
circuit. Inclús elements de fixació,
regleta de connexió i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat
i provat. 296,73 DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS

AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
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25 U Formació de pericó registrable,
soterrada, construït amb fàbrica de maó
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor,
rebut amb morter de ciment, industrial,
M-5, de dimensions interiors 50x50x90 cm,
sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor,
arrebossat i brunyit interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades
a mitja canya, amb sifó format per un colze
de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment
amb marc i tapa de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb
mitjans mecànics i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular. Inclús
morter per a segellat de junts i bonera
sifònica prefabricada de formigó amb
sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta
homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació amb gestor de residus,
transport i tases incloses de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al
pericó. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les
parets interiors del pericó. Col·locació
del colze de PVC. Realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Inclosa la gestió de residus de la
construcció, amb recollida i transport amb
mitjans mecànics i/o manulas fins a gestor
de residus. tases incloses. 264,06 DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE

EUROS AMB SIS CÈNTIMS
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26 m² Formació de paviment asfàltic de 5 cm de
gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa
de rodolament, de composició densa, amb
àrid granític de 16 mm de grandària màxima
i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p
de comprovació de l'anivellació de la
superfície suport, replanteig del gruix del
paviment i neteja final. Sense incloure la
preparació de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa.
Extensió de la barreja bituminosa.
Compactació de la capa de barreja
bituminosa. Execució de juntes transversals
i longitudinals en la capa de barreja
bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de
terres sobrants i/u runes d’obra. 7,21 SET EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS
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27 m² Subministrament i col·locació de
paviment per a ús públic en zona de passos
de peatons accessible, de lloseta de
formigó per a ús exterior, acabada amb
botons, classe resistent a flexió T, classe
resistent segons la càrrega de ruptura 3,
classe de desgast per abrasió G, format
nominal 20x20x3,1 cm, color vermell, segons
UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell
amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix,
deixant entre elles una junta de separació
de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat
sobre ferm compost per solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm
d'espessor, abocament des de camió amb
estès i vibrat manual amb regla vibrant de
3 m, amb acabat reglejat executada segons
pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Inclús p/p de juntes estructurals i de
dilatació, talls a realitzar per
ajustar-les als cantells del confinament o
a les intrusions existents en el paviment i
reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2
CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces. Inclosa part
proporcional de peces centrals i peces
especials cantoneres, amb peces
prefabricades, segons plànols de detall.
inclou subministrament, col·locació . Tot
inclòs completament acabat.

Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Abocament i compactació de la solera de
formigó. Estesa de la capa de morter.
Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de
les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida
per a reblert de junts. Neteja final amb
aigua, sense eliminar el material de
rejuntat. Incloent carrega sobre
camió/contenidor i transport de runes i
restes d'obra a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de
terres sobrants i/u runes d’obra.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 1,5 m². No
s'han tingut en compte les escapçadures com
factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per
cent de ruptures general.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 55,25 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

28 u Reparació de muret de façana en zona de
passos de peatons accessible, d 44,56 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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29 m Marca vial longitudinal contínua
retroreflector en sec, de 15 cm d'amplada,
realitzada amb una mescla de pintura
acrílica a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa
i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització, per
a vores de calçada i delimitació de zones o
places d'aparcament. Inclús p/p de neteja i
premarcatge.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica
de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
cinta correguda, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte. 0,98 NORANTA-VUIT CÈNTIMS

30 m Marca vial DE DETENCIÓ longitudinal
contínua retroreflector en sec, de 40 cm
d'amplada, realitzada amb una mescla de
pintura acrílica de llarag durada(de dos
components) a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa
i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització, per
a separació de carrils. Inclús p/p de
neteja i premarcatge. I transport i gestió
de residuos a abocador o gestor autoritzat.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica
de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
cinta correguda, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte. 1,95 U EURO AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS

31 u Pintat de delimitació de zona
d'estacionament de minusvàlid incloent el
pictograma normalitzat, amb pintura
acrílica amb una dosificació mínima de 900
g/m2 i amb el premarcatge inclós,
realitzada amb una mescla de pintura
acrílica a base de resines acríliques,
color blau, acabat setinat, textura llisa.
Inclús p/p de neteja i premarcatge.

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica
de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte. 24,33 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
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32 u Pintat de paraula STOP amb lletra d'1,20
m de alçada cada lletra, amb pintura de
doble component de qualsevol color amb
aplicació a màquina, amb una dosificació
mínima de 1600 g/m2 i amb addició de
partícules de vidre de cantells angulosos,
amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a
un mínim de 0.60 SRT segons la norma
NLT-175. Inclou p/p de netejael
premarcatge.

Inclou transport, i gestió de residus amb
gestor autoritzat.

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica
de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte. 18,87 DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

33 m² Pintat de graelles de prohibit aparcar a
la calçada entre places de minusvàlids, amb
pintura de doble component groga amb
aplicació a màquina, amb una dosificació
mínima de 1600 g/m2 , amb el premarcatge
inclós

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica
de la mescla mitjançant polvorització.
Inclou gestió i transport de residus a
gestor autoritzat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte. 8,84 VUIT EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

34 U Subministrament i col·locació sobre el
pal d'alumini de panell en lama d'alumini
de dimensions 1.200x300x5 mm, amb
retroreflectància nivell 2 (H.I.) de cara.
cterístiques segons Ordenances de SVC.
Inclús accessoris, cargols i elements
d'ancoratge.
Inclou: Muntatge, deixant la partida
acabada, incloent ma d'obra i equips
auxiliars
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions de Projecte. 99,42 NORANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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35 U Subministrament i col·locació de pal de
tub d'alumini de 2,2 m d'altura definida
com la distància entre la vora inferior de
l'últim mòdul i el nivell de la vorera, de
secció circular, de 100 mm de diàmetre, i
minim 7 mm de gruix, els pals de suport
seran telescòpics (8 ranures) en suport
d'alumini extruït amb secció circular i
estriada i amb el gruix de les parets i el
diàmetre adequats a l'emplaçament. per a
suport de senyalització informativa urbana
conforme a Ordenança municipal reguladora
de la senyalització indicativa específica a
la via pública fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/I mitjançant placa d'ancoratge
amb perns. Fins i tot p/p de replanteig,
excavació manual del terreny i fixació de
l'element. Deixant la partida completament
acabada.

Inclou: Replanteig i marcat dels eixos.
Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Col·locació de la placa
d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions de Projecte. 211,78 DOS-CENTS ONZE EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

36 Ud Recrescut i anivellat d'arquetes de pas
enterrada, de formigó en masa "in situ"
HM-30/B/20/I+Qb, o d'obra de fàbrica de
dimensions aproximades de 60x60 cm, sobre
solera de formigó en massa de 15 cm de
gruix, formació de pendent mínima de l'2%,
amb el mateix tipus de formigó, tancada
superiorment amb marc i tapa de ferro colat
classe B-125 segons UNE-EN 124. Fins i tot
motlle reutilitzable de xapa metàl·lica
amortitzable en 20 usos, amb tapa de
registre, per a trobades.
Inclou: Replanteig. Recrescut. Reblert de
formigó per a formació de pendents.
Col·locació de la tapa i els accessoris. 
Totalment instal·lada deixant la partida
finalitzada i enrasada a nivell del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la partida totalment acabada,
inclosos materials, ma d'obra i mitjans i
equips auxiliars. Inclosa retiraa i gestió
de residus. Taxes incloses. 63,56 SEIXANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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37 U Recrescut i anivellat d'embornal i/o
reixa interceptora segons el cas, de
formigó en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb,
o d'obra de fàbrica de dimensions
aproximades de 60x30 cm  per a recollida
d'aigües pluvials, col·locat sobre de
formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm
d'espessor i reixeta de fosa dúctil
normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN
124, compatible amb superfícies de
llamborda, formigó o asfalt en calent,
abatible i antirobatori, amb marc de ferro
colat del mateix tipus, enrasada al
paviment. Totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa general de desguàs.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal
en planta i alçat. Excavació. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació del
embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat
del embornal al col·lector. Reblert de
l'extradós. Col·locació del marc i la
reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica:El preu
inclou la partida totalment acabada,
inclosos materials, ma d'obra i mitjans i
equips auxiliars. Inclosa retiraa i gestió
de residus. Taxes incloses. 62,21 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS

38 m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50%
de betum asfàltic com a lligant i additiu
fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la
superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i
transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de
terres sobrants i/u runes d’obra. 0,58 CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Sant Vicenç de Castellet, novembre 2018

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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7. CUADRE  DE PREUS 2 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA 
I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS  

POLÍGONS INDUSTRIALS



Quadre de preus nº 2
Advertència

Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que
sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no
arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració
de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat
quadre.

1 m de Excavació de rasea en calçada de 1,00 m de profunditat, i una
amplada de 0,40cm amb mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega i transport a abocador, incloent taxes de pagament
del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat de terres
sobrants i/u runes d’obra.

Mà d'obra 1,39
Maquinària 3,55
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,15

5,19

2 m de Excavació de rasa per vorera amb mitjans mecànics i manuals, de
fondaria 0,65m, per una amplada de 0,2m. retirada dels materials
excavats i càrrega a camió. Incloent la demolició de paviment exterior
de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell, i càrrega manual sobre
camió o contenidor,  i transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat
de terres sobrants i/u runes d’obra.

Mà d'obra 0,34
Maquinària 3,23
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,75

3 m de Excavació de rasa per terra amb mitjans mecànics i manuals, de
fondaria 0,65m, per una amplada de 0,2m. retirada dels materials
excavats i càrrega a camió. 
Incloent el reblert de la rasa amb estesa de canalitzacions
elèctriques de BT amb tub de polietilè de doble capa, llisa la
interior i corrugada la exterior, de 90 mm de diàmetre nominal amb fil
guia, per a 1 circuit d'enllumenat, reblert amb sorra fins a 8 cm per
sobre de la generatriu del tub, i resta de reblert amb material
procedent de l'excavació compactada al 95% del P.M.

Incloent la càrrega manual de terres sobrans sobre camió o contenidor,
i transport a abocador, incloent taxes de pagament del dipòsit de
runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u
runes d’obra.

Mà d'obra 1,78
Maquinària 4,17
Materials 4,26
Mitjans auxiliars 0,32
3 % Costos indirectes 0,32

10,85

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4 m de Reblert i enrajolat de rases de vorera de canalitzacions
elèctriques de BT amb tub de polietilè de doble capa, llisa la
interior i corrugada la exterior, de 110 mm de diàmetre nominal amb
fil guia, per a 1 circuit d'enllumenat, situats en vorera, reblert amb
sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub, amb col·locació
de cinta senyalitzadora, resta de reblert amb material procedent de
l'excavació compactada al 95% del P.M. i finalització amb 15 cm. de
formigó deixant la partida preparada per a la col·locació del
paviment. part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors.

Inclou subministrament i col·locació de placa de protecció de la linia
i cinta de senyalització conforme indicacions del reglament de Baixa
Tensió.

Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast
G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i
passeigs, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat
sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador,
incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i
abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Mà d'obra 6,06
Maquinària 4,03
Materials 21,09
Mitjans auxiliars 0,74
3 % Costos indirectes 0,96

32,88

5 m de Reblert de rases en calçades de canalitzacions elèctriques de BT
amb dos tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada
la exterior, de 90 mm de diàmetre nominal amb fil guia, per a 1
circuit d'enllumenat, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors.
Inclou col·locació de placa de protecció de la linia i cinta de
senyalització conforme indicacions del reglament de Baixa Tensió.

Amb reblert de les característiques indicades al projecte:
- Formació de reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb
formigó no estructural HNE-20/F/20, fabricat en central i abocament
des de camió. Fins i tot càrrega, transport, abocat, vibrat i curat
del formigó.Inclou: 
Posta en obra del formigó.
- Formació de resta de reblert amb material procedent de l'excavació
compactada al 95% del P.M. i finalització amb 15 cm. de formigó i
acabat esfaltic o formigó segons el cas deixant la partida
completament finalitzada.
- Suministre i col·locació de cinta senyalitzadora.
- Finalització amb capa de d'asfalt o formigoó segons el cas

Criteri d'amidament de projecte: Mesura de metres lineals mesurat
sobre l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà els metres lineals realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador,
incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i
abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Mà d'obra 7,09
Maquinària 0,61
Materials 31,76
Mitjans auxiliars 1,01
3 % Costos indirectes 1,21

41,68

Quadre de preus nº 2
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6 U de Desmuntatge de lluminària exterior situada a menys de 12 m
d'altura, instal·lada en columna o paret amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements als quals pugui estar subjecte, i càrrega
manual sobre camió o contenidor  i transport a abocador, incloent
taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador
autoritzat. Amb aportació de certificats de destrucció.
Inclou treballs previs de desconnexió elèctrica. Deixant la partida
llesta per a la connexió i muntatge de la nova lluminària.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Inclou
transport a gestor de residus, taxes incloses.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,25
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,13

4,47

7 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda
transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes
generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Talls i entregues a tapes i reixes amb compresor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador,
incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i
abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Mà d'obra 0,70
Maquinària 2,45
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,10

3,31

8 m de Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic o de formigó de 15 cm
de gruix mitjà, amb martell pneumàtic,  amb un ample de 40cm. i
càrrega manual sobre camió o contenidor,  i transport a abocador,
incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i
abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.
Inclou tall de paviment amb màquina talladora.

Mà d'obra 5,33
Maquinària 3,36
Mitjans auxiliars 0,26
3 % Costos indirectes 0,27

9,22

Quadre de preus nº 2
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9 m² de Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor, inclos transports a abocador i taxes de residus
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,11
Maquinària 13,82
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55

18,84

10 m² de Demolició de paviment de vorera de rajoles i/o llosetes de
formigó amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor,  i transport a abocador, incloent taxes de pagament del
dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat de terres
sobrants i/u runes d’obra.

Mà d'obra 3,84
Maquinària 0,64
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,71

11 u de Subministrament i col·locació de Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, pany segons norma UNE-EN 40-5,
inclús formació de dau de formigó amb esparrecs d'angoratge i
mallasso, i col·locada sobre dau de formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb fusibles inclosos. Inclou
piqueta de ferro per a unió linia de terres.

Mà d'obra 28,94
Maquinària 44,87
Materials 502,08
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 17,28

593,41

12 u de Subministrament i col·locació de Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, pany segons norma UNE-EN 40-5,
inclús formació de dau de formigó amb esparrecs d'angoratge i
mallasso, i col·locada sobre dau de formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb fusibles inclosos. Inclou
piqueta de ferro per a unió linia de terres.

Mà d'obra 28,94
Maquinària 44,87
Materials 452,08
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 15,78

541,91

13 u de Subministrament i col·locació de Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, pany segons norma UNE-EN 40-5,
inclús formació de dau de formigó amb esparrecs d'angoratge i
mallasso, i col·locada sobre dau de formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb fusibles inclosos. Inclou
piqueta de ferro per a unió linia de terres.

Mà d'obra 28,94
Maquinària 44,87
Materials 472,08
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 16,38

562,51
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14 u de Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica 100w, amb cos
d'alumini fos a pressió, equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable 0-10V, temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori
per fixar vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A
inclosos amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV
RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de
potencia/maniobra inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Mà d'obra 15,83
Materials 399,00
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 12,45

427,39

15 u de Subministrament i col·locació de Lluminària LED per a vial de
distribució asimètrica 80w, amb cos d'alumini fos a pressió, equipat
amb 1 módul LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un
total de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable
0-10V, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament
elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del
suport.

Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A
inclosos amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV
RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de
potencia/maniobra inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant deixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Mà d'obra 15,83
Materials 310,00
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 9,78

335,72

16 u de Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica 80w, amb cos
d'alumini fos a pressió, equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable 0-10V, temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori
per fixar vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A
inclosos amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV
RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de
potencia/maniobra inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Mà d'obra 15,83
Materials 310,00
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 9,78

335,72
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17 u de Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica 6
0w, amb cos d'alumini fos a pressió, equipat amb 1 módul LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i un
dispositiu d'alimentació i control regulable 0-10V, temperatura de
color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I,
amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A
inclosos amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV
RVK o entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de
potencia/maniobra inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Mà d'obra 15,83
Materials 310,00
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 9,78

335,72

18 m de Subministrament i instal·lació de cable multipolar RV-K, no
propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,80
Materials 1,11
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,06

2,01

19 m de Subministrament i instal·lació de cable multipolar RV-K, no
propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,15
Materials 6,48
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26

9,06
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20 U de Subministrament i instal·lació de presa de terra d'enllumenat
públic, connectada a cada lluminària composta per elèctrode de 2 m de
longitud clavat al terreny, connectat a amb cable de coure nu a la
lluminària. Fins i tot replanteig clavat de l'elèctrode al terreny,
connexió de l'elèctrode amb la pressa de terres de la lluminària
mitjançant grapa abraçadora. Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Clavat de l'elèctrode. Connexió de l'elèctrode amb la pressa
de terres de la lluminària. Connexionat a la xarxa de terra.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 15,16
Materials 18,92
Mitjans auxiliars 0,68
3 % Costos indirectes 1,04

35,80

21 m de Estesa de conductor nu de terra d'enllumenat públic format per
cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Per a  unir a
piqueta de coure, inclou pressilles i conectors entre la piqueta i el
fanal. Deixant la partida totalment acabada i llesta per a funcionar.

Mà d'obra 3,13
Materials 3,10
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,19

6,54

22 m de Subministrament i instal·lació de conductor aïllat de terra
d'enllumenat públic format per cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5
(-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Fins
i tot p/p d'unions realitzades amb grapes i borns d'unió. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del conductor aïllat de terra. Connexionat
del conductor aïllat de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,89
Materials 4,36
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,16

5,52

23 U de Reforma de quadre la instal·lació de quadre de protecció i
control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de
polièster, amb la incorporació de 1 contactor; 4 interruptors
automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 4 interruptors
diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1
interruptor horari programable per al circuit de control. Inclús
elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Mà d'obra 89,46
Materials 1.470,08
Mitjans auxiliars 31,19
3 % Costos indirectes 47,72

1.638,45
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24 U de Reforma de quadre la instal·lació de quadre de protecció i
control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de
polièster, amb la incorporació de 1 contactor; 1 interruptors
automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 1 interruptors
diferencials, un per cada circuit. Inclús elements de fixació, regleta
de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

Mà d'obra 89,46
Materials 192,98
Mitjans auxiliars 5,65
3 % Costos indirectes 8,64

296,73

25 U de Formació de pericó registrable, soterrada, construït amb fàbrica
de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de
ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90 cm, sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya,
amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN
124; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular. Inclús morter per a segellat de
junts i bonera sifònica prefabricada de formigó amb sortida
horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació amb
gestor de residus, transport i tases incloses de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó.
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de
les parets interiors del pericó. Col·locació del colze de PVC.
Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Inclosa la gestió de residus de la construcció, amb recollida i
transport amb mitjans mecànics i/o manulas fins a gestor de residus.
tases incloses.

Mà d'obra 97,56
Maquinària 6,65
Materials 147,13
Mitjans auxiliars 5,03
3 % Costos indirectes 7,69

264,06
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26 m² de Formació de paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb
barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de
comprovació de l'anivellació de la superfície suport, replanteig del
gruix del paviment i neteja final. Sense incloure la preparació de la
capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja
bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de
juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador,
incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i
abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Mà d'obra 0,36
Maquinària 0,17
Materials 6,33
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,21

7,21

27 m² de Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en
zona de passos de peatons accessible, de lloseta de formigó per a ús
exterior, acabada amb botons, classe resistent a flexió T, classe
resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per
abrasió G, format nominal 20x20x3,1 cm, color vermell, segons UNE-EN
1339, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de
gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm.
Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió
amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a
realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les
intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de
ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de
les peces. Inclosa part proporcional de peces centrals i peces
especials cantoneres, amb peces prefabricades, segons plànols de
detall. inclou subministrament, col·locació . Tot inclòs completament
acabat.

Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les
peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les
peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les
juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport de runes i restes
d'obra a abocador, incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes
d’obra.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de
ruptures general.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 23,20
Maquinària 1,25
Materials 28,14
Mitjans auxiliars 1,05
3 % Costos indirectes 1,61

55,25

Quadre de preus nº 2
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28 u de Reparació de muret de façana en zona de passos de peatons
accessible, d

Mà d'obra 23,20
Materials 19,21
Mitjans auxiliars 0,85
3 % Costos indirectes 1,30

44,56

29 m de Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, de 15 cm
d'amplada, realitzada amb una mescla de pintura acrílica a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització,
per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament.
Inclús p/p de neteja i premarcatge.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,33
Maquinària 0,05
Materials 0,55
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03

0,98

30 m de Marca vial DE DETENCIÓ longitudinal contínua retroreflector en
sec, de 40 cm d'amplada, realitzada amb una mescla de pintura acrílica
de llarag durada(de dos components) a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització, per a separació de
carrils. Inclús p/p de neteja i premarcatge. I transport i gestió de
residuos a abocador o gestor autoritzat.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,33
Maquinària 0,05
Materials 1,47
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,06

1,95

31 u de Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid
incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós, realitzada
amb una mescla de pintura acrílica a base de resines acríliques, color
blau, acabat setinat, textura llisa. Inclús p/p de neteja i
premarcatge.

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,56
Maquinària 7,34
Materials 11,26
Mitjans auxiliars 0,46
3 % Costos indirectes 0,71

24,33
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32 u de Pintat de paraula STOP amb lletra d'1,20 m de alçada cada lletra,
amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a
màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de
partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300
g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou p/p de netejael premarcatge.

Inclou transport, i gestió de residus amb gestor autoritzat.

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,64
Maquinària 0,05
Materials 15,27
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55

18,87

33 m² de Pintat de graelles de prohibit aparcar a la calçada entre places
de minusvàlids, amb pintura de doble component groga amb aplicació a
màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 , amb el premarcatge
inclós

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització. Inclou
gestió i transport de residus a gestor autoritzat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,64
Maquinària 0,05
Materials 5,72
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26

8,84

34 U de Subministrament i col·locació sobre el pal d'alumini de panell en
lama d'alumini de dimensions 1.200x300x5 mm, amb retroreflectància
nivell 2 (H.I.) de cara. cterístiques segons Ordenances de SVC. Inclús
accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge, deixant la partida acabada, incloent ma d'obra i
equips auxiliars
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,98
Maquinària 7,65
Materials 81,00
Mitjans auxiliars 1,89
3 % Costos indirectes 2,90

99,42
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35 U de Subministrament i col·locació de pal de tub d'alumini de 2,2 m
d'altura definida com la distància entre la vora inferior de l'últim
mòdul i el nivell de la vorera, de secció circular, de 100 mm de
diàmetre, i minim 7 mm de gruix, els pals de suport seran telescòpics
(8 ranures) en suport d'alumini extruït amb secció circular i estriada
i amb el gruix de les parets i el diàmetre adequats a l'emplaçament.
per a suport de senyalització informativa urbana conforme a Ordenança
municipal reguladora de la senyalització indicativa específica a la
via pública fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I mitjançant placa
d'ancoratge amb perns. Fins i tot p/p de replanteig, excavació manual
del terreny i fixació de l'element. Deixant la partida completament
acabada.

Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la
base de recolzament. Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del
pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 35,11
Materials 166,47
Mitjans auxiliars 4,03
3 % Costos indirectes 6,17

211,78

36 Ud de Recrescut i anivellat d'arquetes de pas enterrada, de formigó en
masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, o d'obra de fàbrica de dimensions
aproximades de 60x60 cm, sobre solera de formigó en massa de 15 cm de
gruix, formació de pendent mínima de l'2%, amb el mateix tipus de
formigó, tancada superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Fins i tot motlle reutilitzable de xapa
metàl·lica amortitzable en 20 usos, amb tapa de registre, per a
trobades.
Inclou: Replanteig. Recrescut. Reblert de formigó per a formació de
pendents. Col·locació de la tapa i els accessoris. 
Totalment instal·lada deixant la partida finalitzada i enrasada a
nivell del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la partida totalment
acabada, inclosos materials, ma d'obra i mitjans i equips auxiliars.
Inclosa retiraa i gestió de residus. Taxes incloses.

Mà d'obra 28,98
Materials 31,52
Mitjans auxiliars 1,21
3 % Costos indirectes 1,85

63,56
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37 U de Recrescut i anivellat d'embornal i/o reixa interceptora segons el
cas, de formigó en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, o d'obra de fàbrica
de dimensions aproximades de 60x30 cm  per a recollida d'aigües
pluvials, col·locat sobre de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm
d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt
en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix
tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la
xarxa general de desguàs.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat.
Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació
del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al
col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica:El preu inclou la partida totalment
acabada, inclosos materials, ma d'obra i mitjans i equips auxiliars.
Inclosa retiraa i gestió de residus. Taxes incloses.

Mà d'obra 23,62
Materials 35,60
Mitjans auxiliars 1,18
3 % Costos indirectes 1,81

62,21

38 m² de Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic com a lligant i additiu
fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador,
incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i
abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Mà d'obra 0,17
Maquinària 0,14
Materials 0,24
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,58

Sant Vicenç de Castellet, novembre 2019
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8. PRESSUPOST 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA 
I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS  

POLÍGONS INDUSTRIALS



1.1 ENLLUMENAT NOU

1.1.1 RASES EN TERRA

1.1.1.1 ACE040d m Excavació de rasa per terra amb mitjans mecànics i manuals, de fondaria
0,65m, per una amplada de 0,2m. retirada dels materials excavats i
càrrega a camió. 
Incloent el reblert de la rasa amb estesa de canalitzacions elèctriques
de BT amb tub de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada
la exterior, de 90 mm de diàmetre nominal amb fil guia, per a 1 circuit
d'enllumenat, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu
del tub, i resta de reblert amb material procedent de l'excavació
compactada al 95% del P.M.

Incloent la càrrega manual de terres sobrans sobre camió o contenidor,  i
transport a abocador, incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona 1 -
Clot del
Tufau 0,000
Zona 2 -
Casacubert
a 0,000
Zona 3 -
Casacubert
a 80,000 80,000

Total m ............: 80,000 10,85 868,00

1.1.2 RASES EN VORERA

1.1.2.1 ACE040b m Excavació de rasa per vorera amb mitjans mecànics i manuals, de fondaria
0,65m, per una amplada de 0,2m. retirada dels materials excavats i
càrrega a camió. Incloent la demolició de paviment exterior de rajoles
i/o llosetes de formigó amb martell, i càrrega manual sobre camió o
contenidor,  i transport a abocador, incloent taxes de pagament del
dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat de terres
sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

EN1 -  Nou
enllumenat
Zona 1.
Polígon
Clot del
Tufau 30,000 30,000
EN2 - Nou
enllumenat
Zona 2.
Poligon
Les Vives
Casa
Cuberta
[A+B] 150 120,000 270,000

0,000

Total m ............: 300,000 3,75 1.125,00
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Codi U Denominació Amidament Preu Total

1.1.2.2 ACR020b m Reblert i enrajolat de rases de vorera de canalitzacions elèctriques de
BT amb tub de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 110 mm de diàmetre nominal amb fil guia, per a 1 circuit
d'enllumenat, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre
de la generatriu del tub, amb col·locació de cinta senyalitzadora, resta
de reblert amb material procedent de l'excavació compactada al 95% del
P.M. i finalització amb 15 cm. de formigó deixant la partida preparada
per a la col·locació del paviment. part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors.

Inclou subministrament i col·locació de placa de protecció de la linia i
cinta de senyalització conforme indicacions del reglament de Baixa
Tensió.

Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G,
20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i
passeigs, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat
sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador, incloent
taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador
autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

EN1 -  Nou
enllumenat
Zona 1.
Polígon
Clot del
Tufau 30,000 30,000
EN2 - Nou
enllumenat
Zona 2.
Poligon
Les Vives
Casa
Cuberta 270,000 270,000

0,000

Total m ............: 300,000 32,88 9.864,00

1.1.3 RASES EN CALÇADES

1.1.3.1 DMF010 m Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic o de formigó de 15 cm de gruix
mitjà, amb martell pneumàtic,  amb un ample de 40cm. i càrrega manual
sobre camió o contenidor,  i transport a abocador, incloent taxes de
pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat de
terres sobrants i/u runes d’obra.
Inclou tall de paviment amb màquina talladora.

Uts. Llargada Alçada Subtotal

NE1 - Nou
enllumenat
Zona 1.
Poligon
Clot del
Tufau 15,000 15,000
NE2 - Nou
enllumenat
Zona 2.
Poligon
Les Vives
Casacubert
a 125,000 125,000
NE3 - Nou
enllumenat
Zona 3.
Polígon
Les Vives
Casacubert
a 150,000 150,000

Total m ............: 290,000 9,22 2.673,80
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1.1.3.2 ACE040 m Excavació de rasea en calçada de 1,00 m de profunditat, i una amplada de
0,40cm amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega i
transport a abocador, incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

NE1 - Nou
enllumenat
Zona 1.
Poligon
Clot del
Tufau 15,000 15,000
NE2 - Nou
enllumenat
Zona 2.
Poligon
Les Vives
Casacubert
a 125,000 125,000
NE3 - Nou
enllumenat
Zona 3.
Polígon
Les Vives
Casacubert
a 150,000 150,000

Total m ............: 290,000 5,19 1.505,10

1.1.3.3 ACR020c m Reblert de rases en calçades de canalitzacions elèctriques de BT amb dos
tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 90 mm de diàmetre nominal amb fil guia, per a 1 circuit
d'enllumenat, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors.
Inclou col·locació de placa de protecció de la linia i cinta de
senyalització conforme indicacions del reglament de Baixa Tensió.

Amb reblert de les característiques indicades al projecte:
- Formació de reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb
formigó no estructural HNE-20/F/20, fabricat en central i abocament des
de camió. Fins i tot càrrega, transport, abocat, vibrat i curat del
formigó.Inclou:
Posta en obra del formigó.
- Formació de resta de reblert amb material procedent de l'excavació
compactada al 95% del P.M. i finalització amb 15 cm. de formigó i acabat
esfaltic o formigó segons el cas deixant la partida completament
finalitzada.
- Suministre i col·locació de cinta senyalitzadora.
- Finalització amb capa de d'asfalt o formigoó segons el cas

Criteri d'amidament de projecte: Mesura de metres lineals mesurat sobre
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà els metres lineals realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador, incloent
taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador
autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

NE1 - Nou
enllumenat
Zona 1.
Poligon
Clot del
Tufau 15,000 15,000
NE2 - Nou
enllumenat
Zona 2.
Poligon
Les Vives
Casacubert
a 125,000 125,000

(Continua...)
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1.1.3.3 ACR020c M Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb … (Continuació...)

NE3 - Nou
enllumenat
Zona 3.
Polígon
Les Vives
Casacubert
a 150,000 150,000

Total m ............: 290,000 41,68 12.087,20

1.1.4 CABLEJAT

1.1.4.1 IEH010c m Subministrament i instal·lació de cable multipolar RV-K, no propagador de
la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Increment Alçada Subtotal

NE1 - Nou
enllumenat
Zona 1.
Poligon
Clot del
Tufau 115,000 115,000
NE2 - Nou
enllumenat
Zona 2.
Poligon
Les Vives
Casacubert
a 100,000 100,000
NE3 - Nou
enllumenat
Zona 3.
Polígon
Les Vives
Casacubert
a 515,000 515,000

0,000
0,000
0,000

Total m ............: 730,000 9,06 6.613,80

1.1.4.2 IEH010 m Subministrament i instal·lació de cable multipolar RV-K, no propagador de
la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V), sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements
de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Increment Alçada Subtotal

NE1 - Nou
enllumenat
Zona 1.
Poligon
Clot del
Tufau 115,000 115,000
NE2 - Nou
enllumenat
Zona 2.
Poligon
Les Vives
Casacubert
a 100,000 100,000

(Continua...)
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1.1.4.2 IEH010 M Cable multipolar RV-K, no propagador de la flama, amb … (Continuació...)

NE3 - Nou
enllumenat
Zona 3.
Polígon
Les Vives
Casacubert
a 515,000 515,000

0,000

Total m ............: 730,000 2,01 1.467,30

1.1.4.3 IUP010 U Subministrament i instal·lació de presa de terra d'enllumenat públic,
connectada a cada lluminària composta per elèctrode de 2 m de longitud
clavat al terreny, connectat a amb cable de coure nu a la lluminària.
Fins i tot replanteig clavat de l'elèctrode al terreny, connexió de
l'elèctrode amb la pressa de terres de la lluminària mitjançant grapa
abraçadora. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

Inclou: Clavat de l'elèctrode. Connexió de l'elèctrode amb la pressa de
terres de la lluminària. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Poligon
industrial
Clot del
Tufau 2 2,000
Polígon
industrial
Les Vives
Casacubert
a
penjar-les
del Q27 2 2,000
Polígon
industrial
Les Vives
Casacubert
a linea
del Q24 6 6,000

Total U ............: 10,000 35,80 358,00

1.1.4.4 IUP040 m Subministrament i instal·lació de conductor aïllat de terra d'enllumenat
públic format per cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de
secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent
la seva tensió assignada de 450/750 V. Fins i tot p/p d'unions
realitzades amb grapes i borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del conductor aïllat de terra. Connexionat del
conductor aïllat de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada increment Alçada Subtotal

NE1 - Nou
enllumenat
Zona 1.
Poligon
Clot del
Tufau 115,000 115,000
NE2 - Nou
enllumenat
Zona 2.
Poligon
Les Vives
Casacubert
a 100,000 100,000

(Continua...)
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1.1.4.4 IUP040 M Suministrament i col·locació en tub de Conductor aïlla… (Continuació...)

NE3 - Nou
enllumenat
Zona 3.
Polígon
Les Vives
Casacubert
a 515,000 515,000

0,000

Total m ............: 730,000 5,52 4.029,60

1.1.4.5 IUP030 m Estesa de conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable
rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Per a  unir a piqueta de
coure, inclou pressilles i conectors entre la piqueta i el fanal. Deixant
la partida totalment acabada i llesta per a funcionar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Previsió 2
metres per
piqueta
(10
piquetes) 20 20,000

Total m ............: 20,000 6,54 130,80

1.1.5 LÀMPADES I COLUMNES D'ENLLUMENAT

1.1.5.1 FHM11N22 u Subministrament i col·locació de Columna de planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, pany segons norma UNE-EN 40-5, inclús formació de dau de
formigó amb esparrecs d'angoratge i mallasso, i col·locada sobre dau de
formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb fusibles inclosos. Inclou
piqueta de ferro per a unió linia de terres.

TRAM 1 TRAM 2 TRAM 3 TRAM 4 Subtotal

Poligon
industrial
Clot del
Tufau 3 3,000
Polígon
industrial
Les Vives
Casacubert
a linea
del Q24
[A+B+C] 7 7,000
Polígon
industrial
Les Vives
Castellet
linea del
Q27
[A+B+C] 4 4,000
Pals
espatllats
a
substituir 2 2,000

Total u ............: 16,000 593,41 9.494,56

1.1.5.2 FHM11N22bb u Subministrament i col·locació de Columna de planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, pany segons norma UNE-EN 40-5, inclús formació de dau de
formigó amb esparrecs d'angoratge i mallasso, i col·locada sobre dau de
formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb fusibles inclosos. Inclou
piqueta de ferro per a unió linia de terres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

La
Farinera 3 3,000

Total u ............: 3,000 562,51 1.687,53
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1.1.5.3 FHM11N22b u Subministrament i col·locació de Columna de planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, pany segons norma UNE-EN 40-5, inclús formació de dau de
formigó amb esparrecs d'angoratge i mallasso, i col·locada sobre dau de
formigó.
Preparada per a rebre llumenera Milan M Led de Novalitu o similar. 
Incloent base porta fusibles estanca, amb fusibles inclosos. Inclou
piqueta de ferro per a unió linia de terres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Polígon
industrial
Les Vives
Casacubert
a linea
del Q24 8 8,000
Pals
espatllats
a
substituir

2 2,000

Total u ............: 10,000 541,91 5.419,10

1.1.5.4 FHN15FC6b u Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica 80w, amb cos
d'alumini fos a pressió, equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable 0-10V, temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per
fixar vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos
amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV RVK o
entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de
potencia/maniobra inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Poligon
industrial
Clot del
Tufau 3 3,000
Polígon
industrial
Les Vives
Casacubert
a linea
del Q24
[A+B+C] 7 7,000
Polígon
industrial
Les Vives
Castellet
linea del
Q27
[A+B+C] 4 4,000

Total u ............: 14,000 335,72 4.700,08
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1.1.5.5 FHN15FC6bb u Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica 6
0w, amb cos d'alumini fos a pressió, equipat amb 1 módul LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable 0-10V, temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per
fixar vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos
amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV RVK o
entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de
potencia/maniobra inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Polígon
industrial
Les Vives
Casacubert
a linea
del Q24
[A+B+C] 8 8,000

Total u ............: 8,000 335,72 2.685,76

1.1.6 ALTRES

1.1.6.1 IUS071 U Formació de pericó registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó
format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb marc
i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació
amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material
granular. Inclús morter per a segellat de junts i bonera sifònica
prefabricada de formigó amb sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta
homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació amb gestor
de residus, transport i tases incloses de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats
amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Arrebossat i brunyit
amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del
pericó. Col·locació del colze de PVC. Realització del tancament hermètic
i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Inclosa la gestió de residus de la construcció, amb recollida i transport
amb mitjans mecànics i/o manulas fins a gestor de residus. tases
incloses.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Poligon
industrial
Clot del
Tufau 2 2,000
Polígon
industrial
Les Vives
Casacubert
a linea
del Q24 1 1,000
Polígon
industrial
Les Vives
Casacubert
a linea
del Q27 3 3,000
Altres 5 5,000

Total U ............: 11,000 264,06 2.904,66
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1.1.6.2 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor, inclos transports a abocador i taxes de residus
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Polígon
Clot del
Tufau 20 20,000
Polígon
Les Vives
Casacubert
a 70 70,000

Total m² ............: 90,000 18,84 1.695,60

1.1.6.3 IUP110 U Reforma de quadre la instal·lació de quadre de protecció i control
d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de polièster, amb la
incorporació de 1 contactor; 4 interruptors automàtics magnetotèrmics, un
per cada circuit; 4 interruptors diferencials, un per cada circuit; y 1
interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1
cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al circuit
de control. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Q24 1 1,000

Total U ............: 1,000 1.638,45 1.638,45

1.1.6.4 IUP110b U Reforma de quadre la instal·lació de quadre de protecció i control
d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de polièster, amb la
incorporació de 1 contactor; 1 interruptors automàtics magnetotèrmics, un
per cada circuit; 1 interruptors diferencials, un per cada circuit.
Inclús elements de fixació, regleta de connexió i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Q27 1 1,000

Total U ............: 1,000 296,73 296,73

1.2 ENLLUMENAT EXISTENT

1.2.1 FHN15FC100w u Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica 100w, amb cos
d'alumini fos a pressió, equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable 0-10V, temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per
fixar vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos
amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV RVK o
entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de
potencia/maniobra inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Poligon
Industrial
Pla de les
Vives -
Alimentade
s del
Quadre 20 26 26,000
Poligon
Vives -
Casacubert
a 16 16,000

Total u ............: 42,000 427,39 17.950,38
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1.2.2 FHN15FC6 u Subministrament i col·locació de Lluminària LED per a vial de distribució
asimètrica 80w, amb cos d'alumini fos a pressió, equipat amb 1 módul LED
estancs amb grau de protecció IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i un
dispositiu d'alimentació i control regulable 0-10V, temperatura de color
4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb
accessori per fixar vertical a l' extrem del suport.

Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos
amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV RVK o
entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de
potencia/maniobra inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant deixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Poligon
industrial
Clot del
Tufau -
Alimentade
s del
Quadre 21 30 30,000
Polígon
Industrial
La
Farinera -
Alimentade
s des
Quadre 22 32 32,000
Poligon
Industrial
Les Vives
Castellet
-
Alimentade
s del
Quadre 26 26 26,000
Poligon
Les Vives
Casacubert
a -
Alimentade
s del
Quadre 27 6 6,000
Poligon
Industrial
Pla de les
Vives -
Alimentade
s del
Quadre 20 10 10,000

Total u ............: 104,000 335,72 34.914,88

1.2.3 FHN15FC6bb u Lluminària LED per a vial de distribució asimètrica 6
0w, amb cos d'alumini fos a pressió, equipat amb 1 módul LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK10, amb un total de 32 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable 0-10V, temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per
fixar vertical a l' extrem del suport
Inclou caixa de connexions amb portafusibles, amb fusibles de 6A inclosos
amb pujada de cable de coure de 3x2.5 en manguera de 0.6-1kV RVK o
entubat.

Totalment instal·lat incloent connexió a llumera i a cablejat de
potencia/maniobra inclosa connexió a caixa de fusibles.
Funcionant eixant la partida acabada per a la seva posta en marxa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Polígon
Industrial
La
Farinera -
Alimentade
s des
Quadre 22 32 32,000

Total u ............: 32,000 335,72 10.743,04
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1.2.4 DII010b U Desmuntatge de lluminària exterior situada a menys de 12 m d'altura,
instal·lada en columna o paret amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor  i transport a abocador, incloent taxes de pagament del
dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador autoritzat. Amb aportació de
certificats de destrucció.
Inclou treballs previs de desconnexió elèctrica. Deixant la partida
llesta per a la connexió i muntatge de la nova lluminària.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Inclou transport a
gestor de residus, taxes incloses.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Poligon
Industrial
Pla de les
Vives -
Alimentade
s del
Quadre 20 38 38,000
Poligon
industrial
Clot del
Tufau -
Alimentade
s del
Quadre 21 28 28,000
Polígon
Industrial
La
Farinera -
Alimentade
s des
Quadre 22 64 64,000
Poligon
Les Vives
Casacubert
a -
Alimentade
s del
Quadre 24 8 8,000
Poligon
Industrial
Les Vives
Castellet
-
Alimentade
s del
Quadre 26 26 26,000
Poligon
Les Vives
Casacubert
a -
Alimentade
s del
Quadre 27 6 6,000

0,000

Total U ............: 170,000 4,47 759,90

1.3 SEGURETAT I SALUT

1.4 CONTROL DE QUALITAT

Projecte de millora i modernització de poligons Pàgina 11

Pressupost parcial nº 1 LOT 1 - ENLLUMENAT

Codi U Denominació Amidament Preu Total

2.1 PAVIMENTACIÓ

2.1.1 DMF005 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora
per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Talls i entregues a tapes i reixes amb compresor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador, incloent
taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador
autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona 1  - 
Clot del
Tufau /
Farinera 129 129,000
Zona 2 -
Les Vives
Casacubert
a [A+B] 276 360,000 636,000
Zona 3 -
Les Vives
Castellet 998 998,000
Zona 4 -
Pla de les
Vives 100 100,000
Zona 5.1 -
Pla de les
Vives 50 50,000
Zona 5.2 -
Pla de les
Vives 95 95,000
Zona 6 -
Pla de les
Vives 76 76,000
Zona 7 -
Carretera
Vella 85 85,000

Total m² ............: 2.169,000 3,31 7.179,39

2.1.2 UXF100 m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP,
amb un 50% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador, incloent
taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador
autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

AREA 1 AREA 2 Ancho Alto Subtotal

Zona 1  - 
Clot del
Tufau /
Farinera 129 129,000
Zona 2 -
Les Vives
Casacubert
a [A+B] 276 360,000 636,000
Zona 3 -
Les Vives
Castellet 998 998,000
Zona 4 -
Pla de les
Vives 100 100,000

(Continua...)
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Pressupost parcial nº 2 LOT 2 - VIALITAT

Codi U Denominació Amidament Preu Total



2.1.2 UXF100 M² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa ca… (Continuació...)

Zona 5.1 -
Pla de les
Vives 50 50,000
Zona 5.2 -
Pla de les
Vives 95 95,000
Zona 6 -
Pla de les
Vives 76 76,000
Zona 7 -
Carretera
Vella 85 85,000

0,000

Total m² ............: 2.169,000 0,58 1.258,02

2.1.3 MPB010 m² Formació de paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja
bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de la
superfície suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final.
Sense incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja
bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de
juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Incloent carrega sobre camió/contenidor i transport a abocador, incloent
taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i abocador
autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

AREA 1 AREA 2 Ancho Alto Subtotal

Zona 1  - 
Clot del
Tufau /
Farinera 129 129,000
Zona 2 -
Les Vives
Casacubert
a [A+B] 276 360,000 636,000
Zona 3 -
Les Vives
Castellet 998 998,000
Zona 4 -
Pla de les
Vives 100 100,000
Zona 5.1 -
Pla de les
Vives 50 50,000
Zona 5.2 -
Pla de les
Vives 95 95,000
Zona 6 -
Pla de les
Vives 76 76,000
Zona 7 -
Carretera
Vella 85 85,000

Total m² ............: 2.169,000 7,21 15.638,49
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Codi U Denominació Amidament Preu Total

2.1.4 UAA011 Ud Recrescut i anivellat d'arquetes de pas enterrada, de formigó en masa "in
situ" HM-30/B/20/I+Qb, o d'obra de fàbrica de dimensions aproximades de
60x60 cm, sobre solera de formigó en massa de 15 cm de gruix, formació de
pendent mínima de l'2%, amb el mateix tipus de formigó, tancada
superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN
124. Fins i tot motlle reutilitzable de xapa metàl·lica amortitzable en
20 usos, amb tapa de registre, per a trobades.
Inclou: Replanteig. Recrescut. Reblert de formigó per a formació de
pendents. Col·locació de la tapa i els accessoris. 
Totalment instal·lada deixant la partida finalitzada i enrasada a nivell
del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la partida totalment
acabada, inclosos materials, ma d'obra i mitjans i equips auxiliars.
Inclosa retiraa i gestió de residus. Taxes incloses.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona 1  - 
Clot del
Tufau /
Farinera 0,000
Zona 2 -
Les Vives
Casacubert
a 3 3,000
Zona 3 -
Les Vives
Castellet 3 3,000
Zona 4 -
Pla de les
Vives 0,000
Zona 5.1 -
Pla de les
Vives 1 1,000
Zona 5.2 -
Pla de les
Vives 1 1,000
Zona 6 -
Pla de les
Vives 1 1,000

Total Ud ............: 9,000 63,56 572,04

2.1.5 UAI020 U Recrescut i anivellat d'embornal i/o reixa interceptora segons el cas, de
formigó en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, o d'obra de fàbrica de
dimensions aproximades de 60x30 cm  per a recollida d'aigües pluvials,
col·locat sobre de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i
reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124,
compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent,
abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus,
enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa
general de desguàs.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de
l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica:El preu inclou la partida totalment
acabada, inclosos materials, ma d'obra i mitjans i equips auxiliars.
Inclosa retiraa i gestió de residus. Taxes incloses.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona 1  - 
Clot del
Tufau /
Farinera 1 1,000
Zona 2 -
Les Vives
Casacubert
a 0,000

(Continua...)
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Pressupost parcial nº 2 LOT 2 - VIALITAT

Codi U Denominació Amidament Preu Total



2.1.5 UAI020 U Recreixement d'embornal i/o reixes interceptores (Continuació...)

Zona 3 -
Les Vives
Castellet 1 1,000
Zona 4 -
Pla de les
Vives 1 1,000
Zona 5.1 -
Pla de les
Vives 0,000
Zona 5.2 -
Pla de les
Vives 0,000
Zona 6 -
Pla de les
Vives 8 8,000

Total U ............: 11,000 62,21 684,31

2.2 GUALS ACCESSIBLES

2.2.1 DMX050 m² Demolició de paviment de vorera de rajoles i/o llosetes de formigó amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor,  i
transport a abocador, incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o
deixalleria, i abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Gual
accessible
1 10 10,000
Gual
accessible
2 10 10,000

0,000

Total m² ............: 20,000 4,71 94,20

2.2.2 MPH010b m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de
passos de peatons accessible, de lloseta de formigó per a ús exterior,
acabada amb botons, classe resistent a flexió T, classe resistent segons
la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal
20x20x3,1 cm, color vermell, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de
pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles
una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm
compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes
estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als
cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i
reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida
amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclosa part proporcional de peces
centrals i peces especials cantoneres, amb peces prefabricades, segons
plànols de detall. inclou subministrament, col·locació . Tot inclòs
completament acabat.

Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja
final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. Incloent carrega
sobre camió/contenidor i transport de runes i restes d'obra a abocador,
incloent taxes de pagament del dipòsit de runes i/o deixalleria, i
abocador autoritzat de terres sobrants i/u runes d’obra.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures
com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en
la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
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Pressupost parcial nº 2 LOT 2 - VIALITAT

Codi U Denominació Amidament Preu Total

Gual
accessible
1 10 10,000
Gual
accessible
2 10 10,000

Total m² ............: 20,000 55,25 1.105,00

2.2.3 MPH010bb u Reparació de muret de façana en zona de passos de peatons accessible, d

Total u ............: 2,000 44,56 89,12

2.3 SEGURETAT I SALUT

2.4 CONTROL DE QUALITAT
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Pressupost parcial nº 2 LOT 2 - VIALITAT

Codi U Denominació Amidament Preu Total



3.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

3.1.1 MSH030c u Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el
pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima
de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós, realitzada amb una mescla de
pintura acrílica a base de resines acríliques, color blau, acabat
setinat, textura llisa. Inclús p/p de neteja i premarcatge.

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça de
minusvàlid
s número 1 1 1,000
Plaça de
minusvàlid
s número 2 1 1,000
Plaça de
minusvàlid
s número 3 1 1,000
Plaça de
minusvàlid
s número 4 1 1,000

Total u ............: 4,000 24,33 97,32

3.1.2 MSH030d u Pintat de paraula STOP amb lletra d'1,20 m de alçada cada lletra, amb
pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina,
amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de
vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons
la norma NLT-175. Inclou p/p de netejael premarcatge.

Inclou transport, i gestió de residus amb gestor autoritzat.

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cruilla 1 1 1,000
Cruilla 2 1 1,000
Cruilla 3 1 1,000
Cruilla 5 1 1,000
Cruilla 6 1 1,000

5 5,000

Total u ............: 10,000 18,87 188,70

3.1.3 MSH030e m² Pintat de graelles de prohibit aparcar a la calçada entre places de
minusvàlids, amb pintura de doble component groga amb aplicació a
màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 , amb el premarcatge
inclós

Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització. Inclou gestió i
transport de residus a gestor autoritzat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona minus
1 11 11,000
Zona minus
2 11 11,000

Total m² ............: 22,000 8,84 194,48
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3.1.4 MSH010c m Marca vial DE DETENCIÓ longitudinal contínua retroreflector en sec, de 40
cm d'amplada, realitzada amb una mescla de pintura acrílica de llarag
durada(de dos components) a base de resines acríliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització, per a separació de carrils. Inclús
p/p de neteja i premarcatge. I transport i gestió de residuos a abocador
o gestor autoritzat.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cruilla 1 6,000 6,000
Cruilla 2 7,400 7,400
Cruilla 3 10,700 10,700
Cruilla 5 6,600 6,600
Cruilla 6 7,700 7,700

Total m ............: 38,400 1,95 74,88

3.1.5 MSH010b m Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, de 15 cm
d'amplada, realitzada amb una mescla de pintura acrílica a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització,
per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament.
Inclús p/p de neteja i premarcatge.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cruilla 1 30,000 30,000
Cruilla 5 18,000 18,000

Total m ............: 48,000 0,98 47,04

3.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL

3.2.1 TSV100 U Subministrament i col·locació de pal de tub d'alumini de 2,2 m d'altura
definida com la distància entre la vora inferior de l'últim mòdul i el
nivell de la vorera, de secció circular, de 100 mm de diàmetre, i minim 7
mm de gruix, els pals de suport seran telescòpics (8 ranures) en suport
d'alumini extruït amb secció circular i estriada i amb el gruix de les
parets i el diàmetre adequats a l'emplaçament. per a suport de
senyalització informativa urbana conforme a Ordenança municipal
reguladora de la senyalització indicativa específica a la via pública
fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I mitjançant placa d'ancoratge amb
perns. Fins i tot p/p de replanteig, excavació manual del terreny i
fixació de l'element. Deixant la partida completament acabada.

Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base
de recolzament. Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cruilla 1 2 2,000
Cruilla 2 2 2,000
Cruilla 3 2 2,000
Cruilla 4 2 2,000
Cruilla 5 2 2,000
Cruilla 6 2 2,000
Cruilla 7 2 2,000
Cruilla 8 2 2,000
Cruilla 9 1 1,000

3 3,000

Total U ............: 20,000 211,78 4.235,60
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3.2.2 TSV060b U Subministrament i col·locació sobre el pal d'alumini de panell en lama
d'alumini de dimensions 1.200x300x5 mm, amb retroreflectància nivell 2
(H.I.) de cara. cterístiques segons Ordenances de SVC. Inclús accessoris,
cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge, deixant la partida acabada, incloent ma d'obra i equips
auxiliars
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Pal 1 Pal 2 Amplada Alçada Subtotal

Cruilla 1
[A+B] 2 4,000 6,000
Cruilla 2
[A+B] 4 2,000 6,000
Cruilla 3
[A+B] 2 3,000 5,000
Cruilla 4
[A+B] 4 1,000 5,000
Cruilla 5
[A+B] 4 1,000 5,000
Cruilla 6
[A+B] 2 3,000 5,000
Cruilla 7
[A+B] 4 1,000 5,000
Cruilla 8
[A+B] 1 4,000 5,000
Cruilla 9
[A+B] 5 5,000

10 10,000

Total U ............: 57,000 99,42 5.666,94

3.3 SEGURETAT I SALUT

3.4 CONTROL DE QUALITAT
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Pressupost d'execució material

1. LOT 1 - ENLLUMENAT ................................… 137.563,27
2. LOT 2 - VIALITAT ..................................… 27.970,57
3. LOT 3 - SENYALECTICA ..............................… 11.447,31

Total: 176.981,15

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT 
SETANTA-SIS MIL NOU-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS.

Sant Vicenç de Castellet, novembre

2019
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9.PLÀNOLS 
 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA 
I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS  

POLÍGONS INDUSTRIALS



POLIGON CLOT DEL TUFAU

POLIGON LA FARINERA

POLIGON LES VIVES - CASACUBERTA

POLIGON LES VIVES - CASTELLET

POLIGON PLA DE LES VIVES
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www.besoraenginyers.com

ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

PLÀNOL:

ESCALA:

GRAFICA
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES
COL·LEGIAT 14525 01.0

Nº PLÀNOL:

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN



1 CRUÏLLES PER SENYALITZAR

VIAL A SANEJAR

1 PLANOLS EXISTENTS

LLUMINARIES NOVES 60W a 7m

LLUM. EXIST. a SUBSTITUIR a 80W

LLUMINARIES NOVES: XARXA ENLLUMENAT
LLUMINARIES PRIVADES

LLUMINARIES NOVES 80W a 9m
a 60W a 100W

LLUMINARIES NOVES 80W a 8m
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www.besoraenginyers.com

ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

PLANTA POLÍGON INDUSTRIAL CLOT DEL TUFAU - POLIGON INDUSTRIAL LA FARINERA

PLÀNOL:

ESCALA:

1:2000
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES
COL·LEGIAT 14525 02.1

Nº PLÀNOL:

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

Q21 Q22



3

5

6

2

1 CRUÏLLES PER SENYALITZAR

VIAL A SANEJAR

1 PLANOLS EXISTENTS

LLUMINARIES NOVES 60W a 7m

LLUM. EXIST. a SUBSTITUIR a 80W

LLUMINARIES NOVES: XARXA ENLLUMENAT
LLUMINARIES PRIVADES

LLUMINARIES NOVES 80W a 9m
a 60W a 100W

LLUMINARIES NOVES 80W a 8m
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

PLANTA POLÍGON INDUSTRIAL VIVES - CASACUBERTA

PLÀNOL:

ESCALA:

1:2000
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES
COL·LEGIAT 14525 02.2

Nº PLÀNOL:

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

Q26

Q27



1 CRUÏLLES PER SENYALITZAR

VIAL A SANEJAR

1 PLANOLS EXISTENTS

LLUMINARIES NOVES 60W a 7m

LLUM. EXIST. a SUBSTITUIR a 80W

LLUMINARIES NOVES: XARXA ENLLUMENAT
LLUMINARIES PRIVADES

LLUMINARIES NOVES 80W a 9m
a 60W a 100W

LLUMINARIES NOVES 80W a 8m
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PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

PLANTA POLÍGON INDUSTRIAL CASACUBERTA

PLÀNOL:

ESCALA:

1:2000
ENGINYER:

02.3
Nº PLÀNOL:

www.besoraenginyers.com

ENGINYERIA · ARQUITECTURA

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

RAMON BESORA I VIVES
COL·LEGIAT 14525

Q24

Q27

Q26



1 CRUÏLLES PER SENYALITZAR

VIAL A SANEJAR

1 PLANOLS EXISTENTS

LLUMINARIES NOVES 60W a 7m

LLUM. EXIST. a SUBSTITUIR a 80W

LLUMINARIES NOVES: XARXA ENLLUMENAT
LLUMINARIES PRIVADES

LLUMINARIES NOVES 80W a 9m
a 60W a 100W

LLUMINARIES NOVES 80W a 8m
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

PLANTA POLÍGON INDUSTRIAL PLA DE LES VIVES

PLÀNOL:

ESCALA:

1:2000
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 02.4
Nº PLÀNOL:

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

Q20

Q27
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
PLÀNOL:

ESCALA:

GRAFICA

ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 03.1
Nº PLÀNOL:

POLIGON INDUSTRIAL CLOT DEL TUFAU

SUBSTITUCIÓ DE LLUMINARIES SEGONS PLA DIRECTOR 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

SUBSTITUCIÓ DE LLUMINARIES SEGONS PLA DIRECTOR D'ENLLUMENAT PÚBLIC
VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

SUBSTITUCIÓ DE LLUMINARIES SEGONS PLA DIRECTOR 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

POLIGON INDUSTRIAL LA FARINERA

Q22
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
PLÀNOL:

ESCALA:

GRAFICA
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 03.2
Nº PLÀNOL:

POLIGON INDUSTRIAL LES VIVES - CASTELLET POLIGON INDUSTRIAL PLA DE LES VIVES

SUBSTITUCIÓ DE LLUMINARIES SEGONS PLA DIRECTOR 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

SUBSTITUCIÓ DE LLUMINARIES SEGONS PLA DIRECTOR 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

SUBSTITUCIÓ DE LLUMINARIES SEGONS PLA DIRECTOR D'ENLLUMENAT PÚBLIC VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN
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www.besoraenginyers.com

ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

SUBSTITUCIÓ DE LLUMINARIES SEGONS PLA DIRECTOR D'ENLLUMENAT PÚBLIC

PLÀNOL:

ESCALA:

GRAFICA
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 03.3
Nº PLÀNOL:

POLIGON INDUSTRIAL LES VIVES - CASACUBERTA

NOVA IMPLANTACIÓ DE LLUMINÀRIES 60w

SUBSTITUCIÓ DE LLUMINARIES SEGONS PLA DIRECTOR D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

27

NOVA IMPLANTACIÓ DE LLUMINÀRIES 80w
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMINÀRIES LED. CLOT DEL TUFAU. ENLLUMENAT NOU ZONA 2. (EN1)
PLÀNOL:

ESCALA:

1: 500
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 03.4
Nº PLÀNOL:

TRAÇAT ENLLUMENAT PER TERRA

TRAÇAT ENLLUMENAT PER VORERA

TRAÇAT ENLLUMENAT PER CALÇADA

LLUMINÀRIA EXISTENT

NOVA IMPLANTACIÓ DE LLUMINÀRIES

ESCALA NO ESPECIFICADA

ARQUETA DE REGISTRE

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

COLUMNES ALÇADA 8m.
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMINÀRIES LED. LES VIVES CASACUBERTA. 
ENLLUMENAT NOU ZONA 2. (EN2)

PLÀNOL:

ESCALA:

1: 500
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 03.5
Nº PLÀNOL:

TRAÇAT ENLLUMENAT PER TERRA

TRAÇAT ENLLUMENAT PER VORERA

TRAÇAT ENLLUMENAT PER CALÇADA

LLUMINÀRIA EXISTENT A SUBSTITUÏR

NOVA IMPLANTACIÓ DE LLUMINÀRIES

ESCALA NO ESPECIFICADA

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMINÀRIES LED. LES VIVES CASACUBERTA. 
ENLLUMENAT NOU ZONA 2. (EN2)

PLÀNOL:

ESCALA:

1: 500
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 03.6
Nº PLÀNOL:

TRAÇAT ENLLUMENAT PER TERRA

TRAÇAT ENLLUMENAT PER VORERA

TRAÇAT ENLLUMENAT PER CALÇADA

LLUMINÀRIA EXISTENT

NOVA IMPLANTACIÓ DE LLUMINÀRIES 

ESCALA NO ESPECIFICADA

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMINÀRIES LED. LES VIVES CASACUBERTA. 
ENLLUMENAT NOU ZONA 2. (EN2)

PLÀNOL:

ESCALA:

1: 500
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 03.7
Nº PLÀNOL:

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

ESCALA NO ESPECIFICADA

TRAÇAT ENLLUMENAT PER TERRA

TRAÇAT ENLLUMENAT PER VORERA

TRAÇAT ENLLUMENAT PER CALÇADA

LLUMINÀRIA EXISTENT

NOVA IMPLANTACIÓ DE LLUMINÀRIES

Q24
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMINÀRIES LED. LES VIVES CASACUBERTA. ENLLUMENAT NOU ZONA 3. 
(EN3)

PLÀNOL:

ESCALA:

1: 500
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 03.8
Nº PLÀNOL:

TRAÇAT ENLLUMENAT PER TERRA

TRAÇAT ENLLUMENAT PER VORERA

TRAÇAT ENLLUMENAT PER CALÇADA

LLUMINÀRIA EXISTENT A SUBSTITUÏR

NOVA IMPLANTACIÓ DE LLUMINÀRIES

ESCALA NO ESPECIFICADA

ARQUETA DE REGISTRE

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

COLUMNES ALÇADA 9m.

LLUMINARIES NOVES 60W a 7m

LLUMINARIES NOVES 80W a 9m

LLUMINARIES NOVES 80W a 8m
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TERRA COMPACTADA AL 95% P.M.

SORRA

TUB DE POLIETILÈ Ø90 mm
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TERRES AÏLLAT 1x16

ALIMENTACIÓ 4x10 mm

CINTA SENYALITZADORA
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AL 95% P.M.

SORRA

TUB DE POLIETILÈ Ø90 mm

TERRES AÏLLAT 1x16
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CINTA SENYALITZADORA
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FORMIGÓ HM-20
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

SECCIONS CONSTRUCTIVES DE LA NOVA LINIA D'ENLLUMENAT SOTERRADA
PLÀNOL:

ESCALA:

1:10
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 03.9
Nº PLÀNOL:

SECCIÓ ZONA CALÇADASECCIÓ ZONA 
VORERA

SECCIÓ ZONA CALÇADA

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN
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www.besoraenginyers.com

ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

LOCALITZACIÓ I CARACTERISTIQUES DE LA MILLORA DEL FERM AMB FOTOS DE L'ESTAT ACTUAL

PLÀNOL:

ESCALA:

1: 500
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 04.1
Nº PLÀNOL:

ZONA 1. ESCALA 1:500

EMPLAÇAMENT MILLORES DEL FERM

ZONA 3

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 6
ZONA 5

ZONA 4

FOTO 1

FOTO 2

SUPERFÍCIE A REPARAR: 129'00 m²

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

ARQUETA O EMBORNAL

AMBIT ACTUACIÓ
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LA MILLORA DEL FERM AMB FOTOS DE L'ESTAT ACTUAL

PLÀNOL:

ESCALA:

1: 500
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 04.2
Nº PLÀNOL:

ZONA 2. ESCALA 1:500

FOTO 1 FOTO 2

FOTO 2

FOTO 1

ZONA 3. ESCALA 1:500

FOTO 2FOTO 1

FOTO 1

FOTO 2

SUPERFÍCIE A REPARAR: 276'00+360'00 m²

SUPERFÍCIE A REPARAR: 998'00 m²

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

ARQUETA O EMBORNAL

AMBIT ACTUACIÓ

REIXA PLUVIALS

TAPA CLAVEGUERAM
INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS

ARQUETA O EMBORNAL

AMBIT ACTUACIÓ
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

LOCALITZACIÓ I CARACTERISTIQUES DE LA MILLORA DEL FERM AMB FOTOS DE L'ESTAT ACTUAL

PLÀNOL:

ESCALA:

1: 500
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 04.3
Nº PLÀNOL:

ZONA 4. ESCALA 1:500 ZONA 6. ESCALA 1:500

SUPERFÍCIE A REPARAR: 100'00 m²

FOTO 2
FOTO 1

SUPERFÍCIE A REPARAR: 76'00 m²

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

REIXA PLUVIALS

ARQUETA O EMBORNAL

AMBIT ACTUACIÓ

ARQUETA O EMBORNAL

AMBIT ACTUACIÓ

CLAVEGUERAM
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ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LA MILLORA DEL FERM AMB FOTOS DE L'ESTAT ACTUAL

PLÀNOL:

ESCALA:

1: 500
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 04.4
Nº PLÀNOL:

ZONA 5. ESCALA 1:500

FOTO 2

SUPERFÍCIE A REPARAR: 145'00 m²

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN

ARQUETA O EMBORNAL

AMBIT ACTUACIÓ
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CRUÏLLA 3CRUÏLLA 5 CRUÏLLA 6

www.besoraenginyers.com

ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

SENYALÈCTICA

PLÀNOL:

ESCALA:

1: 500
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 05.0
Nº PLÀNOL:

SENYALITZACIÓ AMB CARTELLS SEGONS ORDENANÇA MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE CASTELLET MARQUES VIÀRIES URBANES SEGONS DOSSIER TÈCNIC DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN
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CRUÏLLA 1

www.besoraenginyers.com

ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

SENYALÈCTICA

PLÀNOL:

ESCALA:

1: 500
ENGINYER:

RAMON BESORA I VIVES 05.1
Nº PLÀNOL:

9 8

6
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5
2

1

7 4

VERGE DEL PILAR 14 · SALLENT · BCN
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CRUÏLLA 2

www.besoraenginyers.com

ENGINYERIA · ARQUITECTURA

PROJECTE:

MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
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1.1. Introducció  
1.1.1. Justificació 
El present estudi de seguretat i salut, d'ara endavant anomenat ESS, s'elabora amb la finalitat de complir amb la 
legislació vigent en la matèria, la qual determina l'obligatorietat del promotor d'elaborar durant la fase de projecte 
el corresponent estudi de seguretat i salut. 

L'ESS es pot definir com el conjunt de documents que, formant part del projecte d'obra, són coherents amb el 
contingut d'aquest i recullen les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització d'aquesta 
obra. 
 
1.1.2. Objecte 
El seu objectiu és oferir les directrius bàsiques a l'empresa contractista, perquè compleixi amb les seves 
obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals, mitjançant l'elaboració del corresponent Pla de 
Seguretat i Salut desenvolupat a partir d'aquest ESS, sota el control del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra. 

És voluntat de l'autor d'aquest ESS identificar, segons el seu bon saber i entendre, tots els riscos que pugui 
comportar el procés de construcció de l'obra, amb la finalitat de projectar les mesures de prevenció adequades. 

En el present Estudi de seguretat i salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels 
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les 
instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en 
matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a 
la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi de seguretat i salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en el 

procés constructiu 
•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

En l'ESS s'apliquen les mesures de protecció sancionades per la pràctica, en funció del procés constructiu definit en 
el projecte d'execució. En cas que el contractista, en la fase d'elaboració del Pla de Seguretat i Salut, utilitzi 
tecnologies o procediments diferents als previstos en aquest ESS, haurà de justificar les seves solucions 
alternatives i adequar-les tècnicament als requisits de seguretat continguts en aquest. 

L'ESS és un document rellevant que forma part del projecte d'execució de l'obra i, per això, haurà de romandre en 
aquesta degudament custodiat, juntament amb la resta de documentació del projecte. En cap cas pot substituir al 
pla de seguretat i salut. 
 
1.1.3. Contingut 
El Estudi de seguretat i salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació 
dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a ai xò, així com la 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures 
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 

En el Estudi de seguretat i salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu 
moment, en les degudes condicions de s eguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o 
manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 

L'ESS es compon dels següents documents: memòria, plec de condicions, amidaments i pressupost, annexos i 
plànols. Tots els documents que l'integren són compatibles entre si, complementant-se els uns als altres per 
formar un cos íntegre i in separable, amb informació consistent i c oherent amb les prescripcions del projecte 
d'execució que desenvolupen. 

Memòria 

Es descriuen els procediments, els equips tècnics i els mitjans auxiliars que s'utilitzaran a l'obra o la utilització 
dels quals estigui prevista, així com els serveis sanitaris i comuns dels quals s'haurà de dotar el centre de 
treball de l'obra, segons el nombre de treballadors que els utilitzaran. Es precisa, així mateix, la manera 
d'execució de cadascuna de les unitats d'obra, segons el sistema constructiu definit en el projecte d'execució i 
la planificació de les fases de l'obra. 

S'identifiquen els riscos laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques 
necessàries per a això. 

S'exposa la relació dels riscos laborals que no es poden eliminar, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos, valorant la seva eficàcia, especialment quan 
es proposin mesures alternatives. 

S'inclouen les previsions i informacions útils per efectuar en el seu moment els treballs posteriors de reparació o 
manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut. 

Pliego de condicions particulars 

Recull les especificacions tècniques pròpies de l'obra, tenint en compte les normes legals i reglamentàries 
aplicables, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització i 
la conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius. 

Igualment, contempla els aspectes de formació, informació i c oordinació i le s obligacions dels agents 
intervinents. 

Amidaments i Pressupost 

Inclou els amidaments de tots aquells elements de seguretat i s alut en el treball que hagin estat definits o 
contemplats en l'ESS, amb la seva respectiva valoració. 

El pressupost quantifica el conjunt de des peses previstes per a l'aplicació i execució de l es mesures 
contemplades, considerant tant la suma total com la valoració unitària dels elements que el componen. 

Aquest pressupost s'ha d'incloure, a més, com un capítol independent del pressupost general del Projecte 
d'edificació. 

Annexos 

En aquest apartat es recullen aquells documents complementaris que ajuden a aclarir la informació continguda 
en els apartats anteriors. 

Plànols 

Recullen els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de l es mesures preventives 
definides en la memòria, amb expressió de l es especificacions tècniques necessàries. En ells s'identifica la 
ubicació de les proteccions concretes de l'obra i s'aporten els detalls constructius de les proteccions adoptades. 
La seva definició ha de ser suficient per a l'elaboració dels corresponents amidaments del pressupost i 
certificacions d'obra. 

 
1.1.4. Àmbit d'aplicació 
L'aplicació del present ESS serà vinculant per a tot el personal que realitzi el seu treball a l'interior del recinte de 
l'obra, a càrrec tant del contractista com dels subcontractistes, amb independència de les condicions contractuals 
que regulin la seva intervenció en aquesta. 
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1.1.5. Variacions 
El pla de seguretat i salut elaborat per l'empresa constructora adjudicatària que desenvolupa el present ESS podrà 
ser variat en funció del procés d'execució de l'obra i de les possibles incidències o modificacions de projecte que 
puguin sorgir durant el transcurs d'aquesta, sempre prèvia aprovació expressa del coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra. 
 
1.1.6. Agents intervinents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen: 

Autors de l'Estudi de Seguretat i Salut Ramon Besora Vives, Enginyer 
tècnic 

Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte 
d'execució 

Ramon Besora Vives, Enginyer 
tècnic 

Contractistes i subcontractistes A definir per licitació pública 
Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra A definir   
1.2. Dades identificatives de l'obra  
1.2.1. Dades generals 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera rellevant i 
que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

Denominació del projecte Projecte de millora i modernització de poligons 
Emplaçament St. Vicenç Castellet (Barcelona) 
Superfície de la parcel·la (m²) -- 
Superfícies d'actuació (m²) --
Nombre de plantes sobre rasant --  
Número de plantes sota rasant - -
Pressupost d'Execució Material (PEM) 172.515,16€ 
Pressupost de l'ESS 2.942,35€   
1.2.2. Nombre mitjà mensual de treballadors previst a l'obra 
A l'efecte del càlcul dels equips de pr otecció individual, de l es instal·lacions i dels serveis d'higiene i benestar 
necessaris, es tindrà en compte que el nombre mitjà mensual de t reballadors previstos que treballin 
simultàniament a l'obra són 5. 
 
1.2.3. Termini previst d'execució de l'obra 
El termini previst d'execució de l'obra és de 3 mesos. 
 
1.2.4. Tipologia de l'obra a construir 
Obra civil destinada a espai urbà en polígon industrial 
 
1.2.5. Programa de necessitats 
Amb aquesta actuació es preten resoltre les condicions d'il·luminació deficients dels polígons, alhora que reformar 
els paviments en mal estat. 
 
1.2.6. Dades relatives al moment en què es redacta aquest ESS 
L'estudi es realitza al novembre de 2019. 
 
1.3. Condicions del solar en el qual es realitzarà l'obra i del seu entorn 
En aquest apartat s'especifiquen aquelles condicions relatives al solar i a l'entorn on se situa l'obra, que poden 
afectar a l'organització inicial dels treballs i/o a la seguretat dels treballadors, valorant i delimitant els riscos que es 
puguin originar. 
 

1.3.1. Accessos a l'obra i vies de circulació 
L'obra es realitza a l'interior de poligons industrials per lo que la major afluència de vehicles serà als inicis i finals 
de la jornada laboral. 
 
1.3.2. Presència de tràfic rodat en via urbana i interferències amb el mateix 
El transit a la zona serà de vehicles turismes, però també vehicles de grans tonatges per la presència d'industries a 
la zona. 
 
1.3.3. Interferències amb la circulació per als vianants en via urbana 
No es preveuen complicacions en el trànsit de vianants ja que gairebé la totalitat de la circul·lació al polígon es 
rodada. 
 
1.3.4. Circulació de vianants i vehicles a l'interior de l'obra 
Les zones d'obra quedaran acotades al pas de vianants i vehicles o en el seu defecte estaran regulats. 
 
1.3.5. Condicions climàtiques i ambientals 
Té un clima mediterrani continentalitzat subhumit. El règim pluviomètric mostra un mínim a l'hivern i màxims a la 
primavera i a la tardor. Pel que fa a la temperatura, els hiverns són freds i els estius calorosos. L'amplitud tèrmica 
anual és alta, de fins a 20°C, i el període lliure de glaçades va de juny a octubre. 
El clima és humit i regularment fred a l'hivern i calent a l'estiu. La temperatura mitjana és de 36 graus a l'estiu i 2 
graus sota zero a l'hivern. 
 
1.4. Sistemes de control i senyalització d'accessos a l'obra  
1.4.1. Senyalització d'accessos 
Se senyalitzaran degudament les diferents entrades a l'obra, tant l'accés dels treballadors com el dels vehicles. Se 
situarà en un lloc perfectament visible un senyal d'obra que indiqui la prohibició d'entrada a tota persona aliena a 
l'obra. 

En cadascun dels accessos a l 'obra es col·locarà un panell de senyalització que reculli les prohibicions i l es 
obligacions que ha de respectar tot el personal de l'obra. 
 
1.5. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
Prèvia petició a l'empresa subministradora, aquesta realitzarà la connexió de servei provisional d'obra i connexió 
amb la xarxa general per mitjà d'un armari de protecció aïllant dotat de clau de seguretat, que constarà d'un 
quadre general, presa de terra i les degudes proteccions de seguretat. 

Amb anterioritat a l'inici de les obres, s'hauran de realitzar les següents instal·lacions provisionals d'obra: 
 
1.5.1. Interruptors 
La funció bàsica dels interruptors consisteix a tallar la continuïtat del pas de corrent entre el quadre d'obra i les 
preses de corrent d'aquest. Poden ser interruptors purs, com és el cas dels seccionadors, o exercir alhora funcions 
de protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues, com és el cas dels magnetotèrmics. 

S'ajustaran expressament a les disposicions i especificacions reglamentàries, havent-se d'instal·lar a l'interior de 
caixes normalitzades, proveïdes de po rta d'entrada amb pany de s eguretat, degudament senyalitzades i 
col·locades en paraments verticals o en peus drets estables. 
 
1.5.2. Presa de corrent 
Les preses de corrent seran bases d'endoll tipus femella, protegides mitjançant una tapa hermètica amb ressort, 
compostes de material aïllant, de manera que els seus contactes estiguin protegits. S'ancoraran a la tapa frontal o 
als laterals del quadre general d'obra o dels quadres auxiliars. 

Les preses de corrent aniran proveïdes d'interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense tensió quan 
no hagin de ser utilitzades. Cada presa subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina i 
disposarà d'un cable per a la connexió a terra. Mai s'hauran de desconnectar tirant del cable. 
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1.5.3. Cables 
Els cables i les mànegues elèctriques tenen la funció de transportar fins al punt de consum el corrent elèctric que 
alimenta les instal·lacions o maquinàries. Es denomina cable quan es tracta d'un únic conductor i mànega quan 
està format per un conjunt de cables aïllats individualment, agrupats mitjançant una funda protectora aïllant 
exterior. 

Els conductors utilitzats en instal·lacions interiors seran de tipus flexible, aïllats amb elastòmers o plàstics, i tindran 
una secció suficient per suportar una tensió nominal mínima de 440 V. En el cas de connexions de servei, la seva 
tensió nominal serà com a mínim de 1000 V. 

La distribució des del quadre general de l 'obra als quadres secundaris o de planta s'efectuarà mitjançant 
canalitzacions aèries a una alçada mínima de 2,5 m en les zones de pas de vianants i de 5,0 m en les de pas de 
vehicles. Quan això no sigui possible, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments verticals, 
degudament canalitzats, senyalitzats i protegits. 

Els extrems dels cables i mànegues estaran dotats de clavilles de connexió, quedant terminantment prohibides les 
connexions a través de fils nus a la base de l'endoll. 

En cas d'haver d'efectuar empalmaments provisionals entre mànegues, aquests es realitzaran mitjançant 
connexions normalitzades estanques antihumitat, disposant-se elevats fora de l'abast dels operaris, mai estesos 
pel terra. Els empalmaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'empalmaments normalitzades estanques de 
seguretat. 
 
1.5.4. Prolongadors o allargadors 
S'empalmaran mitjançant connexions normalitzades estanques antihumitat o fondes aïllants termoretràctils, amb 
protecció mínima IP 447. 

En cas d'utilitzar-se durant un curt període de temps, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments 
verticals, per evitar caigudes per ensopegades o que siguin trepitjats. 
 
1.5.5. Instal·lació d'enllumenat 
Les zones de treball s'il·luminaran mitjançant aparells d'enllumenat portàtils, projectors, focus o llums, les masses 
dels quals es connectaran a la xarxa general de terra. Seran de tipus protegit contra raigs d'aigua, amb un grau de 
protecció mínim IP 447. 

S'haurà d'emprar il·luminació artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il·luminació natural o aquesta 
sigui insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a això, s'utilitzaran preferentment focus 
o punts de llum portàtils proveïts de protecció antixoc, perquè proporcionin la il·luminació apropiada a la tasca a 
realitzar. 
 
1.5.6. Equips i eines d'accionament elèctric 
Tots els equips i e ines d'accionament elèctric que s'utilitzin en obra disposaran de la corresponent placa de 
característiques tècniques, que ha d'estar en perfecte estat, amb la finalitat de que puguin ser identificats els seus 
sistemes de protecció. 

Totes les màquines d'accionament elèctric s'han de desconnectar després de finalitzar el seu ús. 

Cada treballador haurà de ser informat dels riscos que comporta l'ús de la màquina que utilitzi, no permetent-se 
en cap cas el seu ús per personal inexpert. 

A les zones humides o en llocs molt conductors, la tensió d'alimentació de les màquines es realitzarà mitjançant un 
transformador de separació de circuits i, en cas contrari, la tensió d'alimentació no serà superior a 24 volts. 
 
1.5.7. Conservació i manteniment de la instal·lació elèctrica provisional d'obra 
Diàriament s'efectuarà una revisió general de la instal·lació, havent-se de comprovar: 

•  El funcionament dels interruptors diferencials i magnetotèrmics. 
•  La connexió de cada quadre i màquina amb la xarxa de terra, verificant-se la continuïtat dels conductors a 

terra. 
•  El grau d'humitat de la terra en què es troben soterrats els elèctrodes de posada a terra. 

•  Que els quadres elèctrics romanen amb el pany en correcte estat. 
•  Que no existeixen parts en tensió al descobert en els quadres generals, en els auxiliars ni en els de les 

diferents màquines. 

Tots els treballs de conservació i manteniment, així com les revisions periòdiques, s'efectuaran per un instal·lador 
autoritzat, que estendrà el corresponent part en el qual quedarà reflectit el treball realitzat, lliurant una de les 
còpies al responsable del seguiment del pla de seguretat i salut. 

Abans d'iniciar els treballs de reparació de qualsevol element de la instal·lació, es comprovarà que no hi ha tensió 
en aquesta, mitjançant els aparells apropiats. En desconnectar la instal·lació per efectuar treballs de reparació, 
s'adoptaran les mesures necessàries per evitar que es pugui connectar novament de manera accidental. Per a això, 
es disposaran els senyals reglamentaris i es custodiarà la clau del quadre. 
 
1.6. Altres instal·lacions provisionals d'obra 
Amb antelació a l'inici de les obres, es realitzaran les següents instal·lacions provisionals. 
 
1.6.1. Caseta per a magatzem de materials, eines i útils 
Aquestes casetes s'han de situar, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m  de l 'edifici en 
construcció o de qualsevol altra caseta. Si no és possible mantenir aquestes distàncies, els materials que 
componen la caseta seran incombustibles. 

La caseta es col·locarà sobre una base resistent, no inundable i elevada del terra, que presentarà una superfície 
horitzontal i lliure d'obstacles. 

Es prendran, amb caràcter general, les següents mesures preventives: 

•  Els diferents materials, eines i útils s'emmagatzemaran en recintes separats per als diferents oficis en els 
quals es vagin a utilitzar. 

•  Se seguiran les especificacions d'emmagatzematge, tractament i ús dels productes, seguint les instruccions 
del proveïdor i fabricant, per evitar deterioracions. 

•  Es mantindran les zones de transport netes, il·luminades i sense obstacles, per evitar possibles vessaments. 
•  Estaran degudament senyalitzades segons la normativa vigent en la matèria. 
•  S'establiran, en el corresponent pla d'emergència d'aquesta obra, les actuacions i normes de seguretat a 

adoptar en cas d'emergència en les casetes per a magatzem de materials, eines i útils, eines i útils. 
 
1.6.2. Zona d'emmagatzematge i aplec de materials 
A la zona d'emmagatzematge i aplec de materials s'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 

•  Se situarà, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de la construcció. 
•  Haurà de pr esentar una superfície de r ecolzament resistent, plana, anivellada i ll iure d'obstacles. Estarà 

elevada, per evitar la seva inundació en cas de fortes pluges. 
•  Serà fàcilment accessible per a camions i grues. 
•  S'apilaran els materials de m anera ordenada sobre falques de f usta, de m anera que l'alçada 

d'emmagatzematge no superi la indicada pel fabricant. 
•  Quedarà degudament delimitada i senyalitzada. 
•  S'estudiarà el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge i aplec dels materials fins al lloc de la seva 

utilització en l'obra, de manera que estigui lliure d'obstacles. 
 
1.6.3. Zona d'emmagatzematge de residus 
S'habilitarà una zona d'emmagatzematge neteja i ordenada, on es dipositaran els contenidors amb els sistemes 
precisos de recollida de possibles vessaments, tot això segons disposicions legals i reglamentàries vigents en 
matèria de residus. 

S'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 

•  Se segregaran tots els residus que sigui possible, amb la finalitat de no generar més residus dels necessaris ni 
convertir en perillosos, en mesclar-los, aquells residus que no ho són per separat. 

•  Haurà de pr esentar una superfície de r ecolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estarà 
elevada, per evitar la seva inundació en cas de fortes pluges. 
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•  Serà fàcilment accessible per a camions i grues. 
•  Quedarà degudament delimitada i senyalitzada. 
•  S'estudiarà el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge de r esidus fins a la sortida de l'obra, de 

manera que estigui lliure d'obstacles. 
 
1.7. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les 
obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

El càlcul de la superfície dels locals destinats als serveis d'higiene i benestar dels treballadors, s'ha obtingut en 
funció de l'ús i del nombre mitjà d'operaris que treballaran simultàniament, segons les especificacions del pla 
d'execució de l'obra. 

Es portaran les connexions de servei d'energia elèctrica i d 'aigua fins als diferents mòduls provisionals dels 
diferents serveis sanitaris i comuns que es vagin a instal·lar en aquesta obra, realitzant-se la instal·lació de 
sanejament per evacuar les aigües procedents dels mateixos cap a la xarxa general de clavegueram. 
 
1.7.1. Vestuaris 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. 

La dotació mínima prevista per als vestuaris és de: 

•  1 armari guarda-roba o taquilla individual, dotada de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i 
el calçat, per cada treballador. 

•  1 cadira o plaça de banc per cada treballador. 
•  1 penjador per cada treballador. 

 
1.7.2. Lavabos 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta. 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció. 
•  1 lavabo per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra. 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 mirall de dimensions mínimes 40x50 cm per cada 10 treballadors o fracció. 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

Les dimensions mínimes de la cabina per a vàter o dutxa seran d'1,20x1,00 m i 2,30 m d'altura. S'han de preveure 
les corresponents reposicions de sabó, paper higiènic i detergents. Les cabines tindran fàcil accés i estaran 
properes a l'àrea de t reball, sense visibilitat des de l'exterior, i e staran proveïdes de penjador i p orta amb 
tancament interior. Disposaran de ventilació a l'exterior i, en cas que no es puguin connectar a la xarxa municipal 
de clavegueram, s'utilitzaran vàters anaeròbics. 
 
1.7.3. Menjador 
La dotació mínima prevista per al menjador és de: 

•  1 aigüera amb servei d'aigua potable per cada 25 treballadors o fracció. 
•  1 taula amb seients per cada 10 treballadors o fracció. 
•  1 forn microones per cada 25 treballadors o fracció. 
•  1 frigorífic per cada 25 treballadors o fracció. 

Estarà situat en lloc proper als de treball, separat d'altres locals i de focus insalubres o molests. Tindrà una altura 
mínima de 2,30 m, amb il·luminació, ventilació i temperatura adequades. El terra, les parets i el sostre seran 
susceptibles de fàcil neteja. Disposarà de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús, per a cada treballador. 

Queden prohibits els menjadors provisionals que no estiguin degudament habilitats. En qualsevol cas, tot menjador 
ha d'estar en bones condicions de neteja i v entilació. A la sortida del menjador s'instal·laran galledes 
d'escombraries per a la recollida selectiva de r esidus orgànics, vidres, plàstics i paper, que seran dipositats 
diàriament en els contenidors dels serveis municipals. 

 
1.8. Instal·lació d'assistència a accidentats i primers auxilis 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. 
Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del 
responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més propers. 
 
1.8.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà una farmaciola en lloc visible i accessible als treballadors i degudament equipada segons les 
disposicions vigents en la matèria, que regulen el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de 
primers auxilis en cas d'accident de treball. 

El seu contingut mínim serà de: 

•  Un flascó contenint aigua oxigenada. 
•  Un frascó contenint alcohol de 96°. 
•  Un flascó contenint tintura de iode. 
•  Un flascó contenint mercurocrom. 
•  Un flascó contenint amoníac. 
•  Una caixa contenint gasa estèril. 
•  Una caixa contenint cotó hidròfil estèril (cotó fluix). 
•  Una caixa d'apòsits adhesius. 
•  Benes. 
•  Un rotllo d'esparadrap. 
•  Una bossa de goma per a aigua i gel. 
•  Una bossa amb guants esterilitzats. 
•  Antiespasmòdics. 
•  Analgèsics. 
•  Un parell de tisores. 
•  Tònics cardíacs d'urgència. 
•  Un torniquet. 
•  Un termòmetre clínic. 
•  Xeringues d'un sol ús. 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats 
i substituint els productes caducats. 
 
1.8.2. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència, 
establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es 
farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent 
d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de 
l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 
1.8.3. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi de seguretat i salut, cada 
contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació 
vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l 'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el 
corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així 
com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats 
de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que 
tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les 
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activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les 
mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 
 
1.8.4. Trucades en cas d'emergència 
  

En cas d'emergència per accident, incendi, etc. 
112 

HOSPITAL SANT JOAN DE DEU 
Carrer del Dr. Joan Soler, núm 1-3 - 08243 MANRESA 

93 875 93 00 
Temps estimat: 30 minuts  
  

ASPECTES QUE HA DE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALITZA LA TRUCADA AL TELÈFON 
D'EMERGÈNCIES 

  
   
Especificar a poc a poc i amb veu molt clara: 
1 QUI TRUCA?: Nom complet i càrrec que exerceix a l'obra. 
2 ON ÉS L'EMERGÈNCIA?: Identificació de l'emplaçament de l'obra. 
3 QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?: Persones implicades i ferits, accions empreses, etc.  
  

  
  

COMUNICACIÓ ALS EQUIPS DE SALVAMENT 
Ambulàncies 112 
Bombers 112 
Policia nacional 112 
Policia local 112 
Guàrdia civil 112 
Mútua d'accidents de treball   
  

COMUNICACIÓ A L'EQUIP TÈCNIC 
Cap d'obra A determinar abans inici obra  
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  1. Memòria   
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Responsable de seguretat de l'empresa A determinar abans inici obra  
Coordinador de seguretat i salut A determinar abans inici obra  
Servei de prevenció de l'obra A determinar abans inici obra   
Nota: S'hauran de situar còpies d'aquesta fulla en llocs fàcilment visibles de l'obra, per a la informació i 
coneixement de tot el personal. 
 
1.9. Instal·lació contra incendis 
A l'annex corresponent al Pla d'Emergència s'estableixen les mesures d'actuació en cas d'emergència, risc greu i 
accident, així com les actuacions a adoptar en cas d'incendi. 

Els recorreguts d'evacuació estaran lliures d'obstacles, d'aquí la importància que suposa l'ordre i la neteja en tots 
els talls. 

A l'obra es disposarà l'adequada senyalització, amb indicació expressa de la situació d'extintors, recorreguts 
d'evacuació i de totes les mesures de protecció contra incendis que s'estimin oportunes. 

A causa que durant el procés de construcció el risc d'incendi prové fonamentalment de la falta de control sobre les 
fonts d'energia i els elements fàcilment inflamables, s'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 

•  S'ha d'exercir un control exhaustiu sobre la manera d'emmagatzematge dels materials, incloent els de rebuig, 
en relació a la seva quantitat i a les distàncies respecte a altres elements fàcilment combustibles. 

•  S'evitarà tota instal·lació incorrecta, encara que sigui de caràcter provisional, així com el maneig inadequat de 
les fonts d'energia, ja que constitueixen un clar risc d'incendi. 

Els mitjans d'extinció a utilitzar en aquesta obra consistiran en mantes ignífugues, sorra i aigua, a més d'extintors 
portàtils, la càrrega dels quals i capacitat estaran d'acord amb la naturalesa del material combustible i el seu 
volum. 

Els extintors se situaran a les zones d'emmagatzematge de materials, al costat dels quadres elèctrics i en els llocs 
de treball on es realitzin operacions de soldadura, oxitall, pintura o vernissat. 

Quedarà totalment prohibit, dins del recinte de l'obra, realitzar fogueres, utilitzar fogons de gas i fumar, així com 
executar qualsevol treball de soldadura i oxitall en els llocs on existeixin materials inflamables. 

Totes aquestes mesures han estat concebudes amb la finalitat de que el personal pugui extingir l'incendi en la seva 
fase inicial o pugui controlar i reduir l'incendi fins a l 'arribada dels bombers, que hauran de ser avisats 
immediatament. 
 
1.9.1. Quadre elèctric 
Es col·locarà un extintor de neu carbònica CO2 al costat de cadascun dels quadres elèctrics que existeixin a l'obra, 
inclús els de caràcter provisional, en llocs fàcilment accessibles, visibles i degudament senyalitzats. 
 
1.9.2. Zones d'emmagatzematge 
Els magatzems d'obra se situaran, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de la zona de 
treball. En cas que s'utilitzin diverses casetes provisionals, la distància mínima aconsellable entre elles serà també 
de 10 m. Quan no es puguin mantenir aquestes distàncies, les casetes hauran de ser no combustibles. 

Els materials que hagin de ser utilitzats per oficis diferents, s'emmagatzemaran, sempre que sigui possible, en 
recintes separats. Els materials combustibles estaran clarament discriminats entre si, evitant-se qualsevol tipus de 
contacte d'aquests materials amb equips i canalitzacions elèctriques. 

Els combustibles líquids s'emmagatzemaran en casetes independents i dins de r ecipients de seguretat 
especialment dissenyats per a tal fi. 

Les substancies combustibles es conservaran en envasos tancats amb la identificació del seu contingut mitjançant 
etiquetes fàcilment llegibles. 

Els espais tancats destinats a emmagatzematge hauran de disposar de ventilació directa i constant. Per extingir 
possibles incendis, es col·locarà un extintor adequat al tipus de material emmagatzemat, situat a la porta d'accés 
amb un senyal de perill d'incendi i una altra de prohibit fumar. 

Classe de 
foc Materials a extingir Extintor recomanat 

A Materials sòlids que formen brases Pols ABC, Aigua, Escuma i CO2 

B Combustibles líquids (benzines, olis, vernissos, pintures, etc.) Pols ABC, Pols BC, Escuma i CO2 

  Sòlids que fonen sense cremar (polietilè expandit, plàstics 
termoplàstics, PVC, etc.)   

C Focs originats per combustibles gasosos (gas natural, gas 
propà, gas butà, etc.) Pols ABC, Pols BC i CO2 

  Focs originats per combustibles líquids sota pressió (oli de 
circuits hidràulics, etc.)   

D Focs originats per la combustió de metalls inflamables i 
compostos químics (magnesi, alumini en pols, sodi, liti, etc.) 

Consultar amb el proveïdor en funció 
del material o materials a extingir   

1.9.3. Casetes d'obra 
Es col·locarà en cadascuna de les casetes d'obra, en un lloc fàcilment accessible, visible i degudament senyalitzat, 
un extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 13-A. 
 
1.9.4. Treballs de soldadura 
S'haurà de tenir especial cura en el manteniment dels equips de soldadura. 

Per extingir focs incipients ocasionats per partícules incandescents originades en operacions de tall i soldadura, 
s'escamparà sobre el lloc reescalfat sorra abundant, que posteriorment es xoparà amb aigua. 

Es col·locaran al costat de la zona de treball, en un lloc fàcilment accessible, visible i d egudament senyalitzat, 
extintors de carro amb agent extintor d'acord amb el tipus de foc previsible. 

A les fitxes de seguretat que apareixen als Annexos, s'expliciten les circumstàncies que requereixen d'extintor. 
 
1.10. Senyalització i il·luminació de seguretat  
1.10.1. Senyalització 
Se senyalitzaran i il·luminaran les zones de treball, tant diürnes com a nocturnes, fixant a cada moment les rutes 
alternatives i els desviaments que en cada cas siguin pertinents. 

Aquesta obra haurà de comprendre, almenys, la següent senyalització: 

•  A les zones on existeixi perill d'incendi, com és el cas d 'emmagatzematge de materials combustibles o 
inflamables, s'instal·larà el senyal de prohibit fumar. 

•  A les zones on hi hagi perill de caiguda d'alçada, s'utilitzaran els senyals d'utilització obligatòria de l'arnès de 
seguretat. 

No obstant això, en cas que poguessin sorgir al llarg del seu desenvolupament situacions no previstes, s'utilitzarà 
la senyalització adequada a cada circumstància amb el vistiplau del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra. 

Durant l'execució de l'obra s'haurà d'utilitzar, per a la delimitació de les zones on existeixi risc, la cinta abalisadora 
o malla de senyalització, fins al moment en què s'instal·li definitivament el sistema de protecció col·lectiva i es 
col·loqui el senyal de risc corresponent. Aquests casos es recullen en les fitxes d'unitats d'obra. 
 
1.11. Riscos laborals  
1.11.1. Relació de riscos considerats en aquesta obra 
Amb la finalitat d'unificar criteris i servir d'ajuda en el procés d'identificació dels riscos laborals, s'aporta una 
relació d'aquells riscos que es poden presentar durant el transcurs d'aquesta obra, amb el seu codi, icona 
d'identificació, tipus de risc i una definició resumida. 

  

Codi Imatge Risc Definició 
01 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

Inclou tant les caigudes des de punts elevats, tals com a edificis, arbres, 
màquines o vehicles, com les caigudes en excavacions o pous i les 
caigudes a través d'obertures. 

02 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes sobre o 
contra objectes. 
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Codi Imatge Risc Definició 
03 

 

Caiguda d'objectes per 
desplom. 

El risc existeix per la possibilitat de desplom o esfondrament de: 
estructures elevades, piles de materials, envans, enfonsaments de 
forjats per sobrecàrrega, enfonsaments de masses de terra, roques en 
tall de talusos, rases, etc. 

04 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

Possibilitat de caiguda d'objectes o materials sobre un treballador durant 
l'execució de treballs o en operacions de transport i elevació per mitjans 
manuals o mecànics, sempre que l'accidentat sigui la mateixa persona a 
la qual li caigui l'objecte que estava manipulant. 

05 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

Possibilitat de caiguda d'objectes que no s'estan manipulant i es 
desprenen de la seva situació. Exemples: peces ceràmiques en façanes, 
terres d'excavació, aparells suspesos, conductes, objectes i eines 
deixades en punts elevats, etc. 

06 

 

Trepitjades sobre objectes. Risc de lesions (torçades, esquinços, punxades, etc.) per trepitjar o 
ensopegar amb objectes abandonats o irregularitats del sòl, sense 
produir caiguda. Exemples: eines, runa, retalls, residus, claus, 
desnivells, tubs, cables, etc. 

07 

 

Xoc contra objectes 
immòbils. 

Considera al treballador com a part dinàmica, és a dir, que intervé de 
forma directa i activa, copejant-se contra un objecte que no estava en 
moviment. 

08 

 

Xoc contra objectes 
mòbils. 

Possibilitat de rebre un cop per parts mòbils de maquinària fixa i 
objectes o materials en manipulació o transport. Exemples: elements 
mòbils d'aparells, braços articulats, carros lliscants, mecanismes de 
pistó, grues, transport de materials, etc. 

09 

 

Cop i tall per objectes o 
eines. 

Possibilitat de lesió produïda per objectes tallants, punxants o abrasius, 
eines i útils manuals, etc. Exemples: eines manuals, fulles, tornavisos, 
martells, llimes, raspalls metàl·lics, moladors, arestes vives, cristalls, 
serres, cisalles, etc. 

10 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

Risc de lesions produïdes per peces, fragments o petites partícules. 
Comprèn els accidents deguts a la projecció sobre el treballador de 
partícules o fragments procedents d'una màquina o eina. 

11 

 

Atrapament per objectes. Possibilitat de sofrir una lesió per atrapament de qualsevol part del cos 
per mecanismes de màquines o entre objectes, peces o materials, tals 
com engranatges, corrons, corretges de transmissió, mecanismes en 
moviment, etc. 

12 

 

Aixafament per bolcada de 
màquines. 

Possibilitat de sofrir una lesió per aixafament a causa de la bolcada de 
maquinària mòbil, quedant el treballador atrapat per aquesta. 

13 

 

Sobreesforç. Possibilitat de lesions musculoesquelètiques i/o fatiga física en produir-se 
un desequilibri entre les exigències de la tasca i la capacitat física de 
l'individu. Exemples: maneig de càrregues a braç, pastat, escatat 
manual, postures inadequades o moviments repetitius, etc. 

14 

 

Exposició a temperatures 
ambientals extremes. 

Possibilitat de dany per permanència en ambient amb calor o fred 
excessius. Exemples: forns, calderes, cambres frigorífiques, etc. 

15 

 

Contacte tèrmic. Risc de cremades per contacte amb superfícies o productes calents o 
freds. Exemples: estufes, calderes, canonades, bufadors, resistències 
elèctriques, etc. 

16 

 

Contacte elèctric. Danys causats per descàrrega elèctrica en entrar en contacte amb algun 
element sotmès a tensió elèctrica. Exemples: connexions, cables i 
endolls en mal estat, soldadura elèctrica, etc. 

Codi Imatge Risc Definició 
17 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

Possibilitat de lesions o afeccions produïdes per la inhalació, contacte o 
ingestió de substàncies perjudicials per a la salut. S'inclouen les asfíxies i 
els ofecs. 

18 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

Possibilitat de lesions produïdes per contacte directe amb substàncies 
agressives. Exemples: àcids, àlcalis (sosa càustica, calç viva, ciment, 
etc.). 

19 

 

Exposició a radiacions. Possibilitat de lesió o afecció per l'acció de radiacions. Exemples: raigs X, 
raigs gamma, raigs ultraviolats en soldadura, etc. 

20 

 

Explosió. Possibilitat que es produeixi una barreja explosiva de l'aire amb gasos o 
substancies combustibles o esclat de recipients a pressió. Exemples: 
gasos de butà o propà, dissolvents, calderes, etc. 

21 

 

Incendi. Accidents produïts per efectes del foc o les seves conseqüències. 

22 

 

Afecció causada per éssers 
vius. 

Risc de lesions o afeccions per l'acció sobre l'organisme d'animals, 
contaminants biològics i altres éssers vius. Exemples: Mossegades 
d'animals, picades d'insectes, paràsits, etc. 

23 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

Possibilitat de patir una lesió per cop o atropellament per un vehicle 
(pertanyent o no a l'empresa) durant la jornada laboral. Inclou els 
accidents de trànsit en hores de treball i exclou els produïts en anar o 
tornar del treball. 

24 

 

Exposició a agents 
químics. 

Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents químics en el cos del 
treballador a través de les vies respiratòries, per absorció cutània, per 
contacte directe, per ingestió o per penetració per via parenteral a través 
de ferides. 

25 

 

Exposició a agents físics. Risc de lesions o afeccions per l'acció del soroll o de la pols. 

26 

 

Exposició a agents 
biològics. 

Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents biològics en el cos del 
treballador a través de les vies respiratòries, mitjançant la inhalació de 
bioaerosols, pel contacte amb la pell i les mucoses o per inoculació amb 
material contaminat (via parenteral). 

27 

 

Exposició a agents 
psicosocials. 

Inclou els riscos provocats per la deficient organització del treball, que 
pot provocar situacions d'estrès excessiu que afectin a la salut dels 
treballadors. 

28 

 

Derivat de les exigències 
del treball. 

Inclou els riscos derivats de l'estrès de càrrega o postural, factors 
ambientals, estrès mental, hores extra, torns de treball, etc. 

29 

 

Personal. Inclou els riscos derivats de l'estil de vida del treballador i d'altres factors 
socioestructurals (posició professional, nivell d'educació i social, etc.). 

30 

 

Deficiència en les 
instal·lacions de neteja 
personal i de benestar de 
les obres. 

Inclou els riscos derivats de la falta de neteja en les instal·lacions d'obra 
corresponents a vestuaris, menjadors, lavabos, etc. 

31 

 

Altres.   

 
  

Els riscos considerats són els ressenyats per l'estadística del "Anuari d'Estadística d'Accidents de Treball de la 
Secretaria General Tècnica de la Sotsdirecció General d'Estadístiques Socials i Laborals del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials". 
 



     
  I. Estudi de seguretat i salut 

  1. Memòria   
  

  
  Pàgina 9 - 9   

  

1.11.2. Relació de riscos evitables 
A continuació s'identifiquen els riscos laborals evitables, indicant-se les mesures preventives a adoptar perquè 
siguin evitats a l'origen, abans de l'inici dels treballs en l'obra. 

Entre els riscos laborals evitables de caràcter general destaquem els següents, ometent el prolix llistat ja que totes 
aquestes mesures estan incorporades en les fitxes de m aquinària, petita maquinària, eines manuals, equips 
auxiliars, etc., que es recullen en els Annexos. 

Risc eliminat Mesures preventives previstes 
Els originats per l'ús de màquines 
sense manteniment preventiu. Control dels seus llibres de manteniment. 

Els originats per la utilització de 
màquines mancades de 
proteccions en les seves parts 
mòbils. 

Control del bon estat de les màquines, apartant de l'obra aquelles que 
presentin qualsevol tipus de deficiència. 

Els originats per la utilització de 
màquines mancades de 
proteccions contra els contactes 
elèctrics. 

Exigència que totes les màquines estiguin dotades de doble aïllament o, si 
s'escau, de presa de terra de les carcasses metàl·liques, en combinació amb els 
interruptors diferencials dels quadres de subministrament i amb la xarxa de 
presa de terra general elèctrica.   

1.11.3. Relació de riscos no evitables 
Finalment, s'indica la relació dels riscos no evitables o que no es poden eliminar. Aquests riscos s'exposen a 
l'annex de fitxes de seguretat de cadascuna de les unitats d'obra previstes, amb la descripció de les mesures de 
prevenció corresponents, amb la finalitat de minimitzar els seus efectes o reduir-los a un nivell acceptable. 
 
1.12. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar 
a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de 
protecció. Cal destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
•  Execució de tancaments exteriors. 
•  Formació dels ampits de coberta. 
•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
•  Disposició de plataformes volades. 
•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

 
1.13. Treballs posteriors de conservació, reparació o manteniment. 
La utilització dels mitjans de seguretat i salut en aquests treballs respondrà a les necessitats de cada moment, 
sorgides com a conseqüència de l'execució de les cures, reparacions o activitats de manteniment que durant el 
procés d'explotació es duguin a terme, seguint les indicacions del manual d'ús i manteniment. 

L'edifici ha estat dotat de vies d'accés a l es zones de coberta on es puguin situar possibles instal·lacions de 
captació solar, aparells d'aire condicionat o antenes de televisió, havent-se estudiat en tot cas la seva col·locació, 
durant l'obra, en llocs el més accessibles possible. 

Els treballs posteriors que comporten majors riscos són aquells associats a la necessitat d'un projecte específic, en 
el qual s'inclouran les corresponents mesures de seguretat i salut a adoptar per a la seva realització, seguint les 
disposicions vigents en el moment de la seva redacció. 

A continuació s'inclou un llistat on s'analitzen alguns dels típics treballs que es podrien realitzar una vegada lliurat 
l'edifici. L'objectiu d'aquest llistat és el de servir com a guia per al futur tècnic redactor del projecte específic, que 
serà la persona que hagi d'estudiar en cada cas les activitats a realitzar i plantejar les mesures preventives a 
adoptar. 

  

Treballs: Neteja o reparació de canonades, arquetes o pous de la xarxa de sanejament.   
 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

Treballs: Neteja o reparació de canonades, arquetes o pous de la xarxa de sanejament.   
 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 
17 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

Es comprovarà l'absència de gasos explosius i es dotarà al personal 
especialitzat dels equips de protecció adequats. 

 
  

Treballs: Neteja o reparació de tancament de façana, reparació de cornises, revestiments o defenses exteriors, 
neteja d'embornals o cornises, substitució de teules i altres reparacions en la coberta.   
 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 
01 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

Es col·locaran mitjans auxiliars segurs, creant plataformes de treball estables 
i amb baranes de protecció. 

05 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

Acotació amb tanques que impedeixin el pas de persones a través de les 
zones de perill de caiguda d'objectes, sobre la via pública o patis interiors. 

 
  

Treballs: Aplicació de pintures i vernissos.   
 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 
17 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

Es realitzaran amb ventilació suficient, adoptant els elements de 
protecció adequats. 

 
  

Aquells altres treballs de manteniment realitzats per una empresa especialitzada que tingui un contracte amb la 
propietat de l 'immoble, com pugui ser el manteniment dels ascensors, es realitzaran seguint els procediments 
segurs establerts per la pròpia empresa i per la normativa vigent a cada moment, sent l'empresa la responsable de 
fer complir les normes de seguretat i salut en el treball que afectin a l'activitat desenvolupada pels seus 
treballadors. 

Per a la resta d'activitats que es vagin a desenvolupar i no necessitin de la redacció d'un projecte específic, tals 
com la neteja i manteniment dels falsos sostres, la substitució de lluminàries, etc., se seguiran les pautes indicades 
en aquesta memòria per a l'execució d'aquestes mateixes unitats d'obra. 



 

 

 

2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
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2.1. Introducció 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte 
d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de 
Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i 
col·lectives de la construcció de l'obra "Projecte de millora i m odernització de poligons", situada a St.Vicenç C. 
(Barcelona), segons el projecte redactat per . Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia 
professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de 
conservació, reparació i manteniment. 
 
2.2. Legislació vigent aplicable a aquesta obra 
A continuació s'exposa la normativa i legislació en matèria de seguretat i salut aplicable a aquesta obra. 
 
2.2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
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Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

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

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
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Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  
2.2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización 
de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completat per: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por 
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de a bril de 1996 de l a Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de 
Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificat per: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completat per: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.2.1.3. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la 
liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
2.2.1.4. YS. Senyalització provisional d'obres  
2.2.1.4.1. YSV. Senyalització vertical 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.2.1.4.2. YSN. Senyalització manual 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.2.1.4.3. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.3. Aplicació de la normativa: responsabilitats 
En compliment de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, les empreses intervinents a l'obra, ja 
siguin contractistes o subcontractistes, realitzaran l'activitat preventiva atenent als següents criteris de caràcter 
general: 
 
2.3.1. Organització de l'activitat preventiva de les empreses  
2.3.1.1. Servei de Prevenció 
Les empreses podran tenir un servei de prevenció propi, mancomunat o aliè, que haurà d'estar en condicions de 
proporcionar l'assessorament i el recolzament que aquestes precisin, segons els riscos que es poden presentar 
durant l'execució de les obres. Per a això es tindrà en consideració: 

•  El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva. 
•  L'avaluació dels factors de risc que poden afectar a la seguretat i salut dels treballadors en els termes 

previstos en la llei. 
•  La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva 

eficàcia. 
•  La formació i informació als treballadors, per garantir que en cada fase de l'obra puguin realitzar les seves 

tasques en perfectes condicions de salut. 
•  La prestació dels primers auxilis i el compliment dels plans d'emergència. 
•  La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 

 
2.3.1.2. Delegat de Prevenció 
Les empreses tindran un o diversos Delegats de Prevenció, en funció del nombre de treballadors que tinguin en 
plantilla. Aquests seran els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de 
riscos en el treball. 
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2.3.1.3. Comitè de Seguretat i Salut 
Si l'empresa té més de 50 treballadors, es constituirà un comitè de seguretat i salut en els termes descrits per la 
llei. En cas contrari, es constituirà abans de l'inici de l'obra una Comissió de Seguretat formada per un 
representant de c ada empresa subcontractista, un tècnic de pr evenció com a recurs preventiu de l 'empresa 
contractista i el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, designat pel promotor. 
 
2.3.1.4. Vigilància de la salut dels treballadors per part de les empreses 
L'empresa constructora contractarà els serveis d'una entitat independent, la missió de la qual consisteix en la 
vigilància de la salut dels treballadors mitjançant el seguiment i control dels seus reconeixements mèdics, amb la 
finalitat de garantir que puguin realitzar les tasques assignades en perfectes condicions de salut. 
 
2.3.1.5. Formació dels treballadors en matèria preventiva 
L'empresa constructora contractarà els serveis d'un centre de formació o d'un professional competent per a això, 
que imparteixi i acrediti la formació en matèria preventiva als treballadors, amb l'objecte de garantir que, en cada 
fase de l'obra, tots els treballadors tenen la formació necessària per executar les seves tasques, coneixent els 
riscos d'aquestes, de manera que puguin col·laborar de forma activa en la prevenció i control d'aquests riscos. 
 
2.3.1.6. Informació als treballadors sobre el risc 
Mitjançant la presentació al contractista d'aquest estudi de seguretat i salut, es considera complida la 
responsabilitat del promotor, pel que fa al deure d'informar adequadament als treballadors sobre els riscos que pot 
comportar l'execució de les obres. 

És responsabilitat de les empreses intervinents en l'obra realitzar l'avaluació inicial de riscos i el pla de prevenció 
de la seva empresa, tenint l'obligació d'informar als treballadors del resultat d'aquests. 
 
2.3.2. Reunions de coordinació de seguretat 
Totes les empreses intervinents en aquesta obra tenen l'obligació de c ooperar i coordinar la seva activitat 
preventiva. Per a tal fi, es realitzaran les reunions de coordinació de seguretat que s'estimin oportunes. 

L'empresari titular del centre de treball té l'obligació d'informar i instruir als altres empresaris (subcontractistes) 
sobre els riscos detectats i les mesures a adoptar. 

L'Empresa principal està obligada a vigilar que els contractistes i subcontractistes compleixin la normativa sobre 
Prevenció de Riscos Laborals. Així mateix, els treballadors autònoms que desenvolupin activitats en aquesta obra 
tenen el deure d'informar-se i in struir-se degudament, i de c ooperar activament en la prevenció dels riscos 
laborals. 

S'organitzaran reunions de coordinació, dirigides pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, en les quals s'informarà al contractista principal i a  tots els representants de les empreses 
subcontractistes, dels riscos que poden presentar-se en cadascuna de les fases d'execució segons les unitats 
d'obra projectades. 

Els riscos associats a cada unitat d'obra es detallen a les corresponents fitxes dels annexos a la memòria. 
 
2.3.3. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'execució 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 
2.3.4. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de ser nomenat pel promotor en 
tots aquells casos en els quals intervé més d'una empresa, o bé una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. Ha d'assumir la responsabilitat i l'encàrrec de les tasques següents: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits 
en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el 
mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció 

facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

Es compromet, a més, a complir la seva funció en estreta col·laboració amb els diferents agents que intervenen en 
el procés constructiu. Qualsevol divergència entre ells serà plantejada davant el promotor. 
 
2.3.5. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
Amb la finalitat de minimitzar els riscos inherents a tot procés constructiu, es ressenyen alguns principis generals 
que s'han de tenir presents durant l'execució d'aquesta obra: 

•  El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
•  L'elecció correcta i adequada de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 
•  La correcta manipulació dels diferents materials i l'adequada utilització dels mitjans auxiliars. 
•  El manteniment i control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, així 

com el seu control previ a la posada en servei, a fi de corregir els defectes que poden afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors. 

•  El correcte emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runa. 
•  La cooperació efectiva entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

 
2.3.6. Deures d'informació del promotor, dels contractistes i d'altres empresaris 
En relació amb les obligacions d'informació dels riscos per part de l'empresari titular, abans de l'inici de cada 
activitat el coordinador de seguretat i salut donarà les oportunes instruccions al contractista principal sobre els 
riscos existents en relació amb els procediments de treball i l'organització necessària de l'obra, perquè la seva 
execució es desenvolupi d'acord amb les instruccions contingudes en el corresponent pla de seguretat i salut. 

L'empresa contractista principal, i t otes les empreses intervinents, contribuiran a l'adequada informació del 
coordinador de seguretat i s alut, incorporant les disposicions tècniques per ell proposades en les opcions 
arquitectòniques, tècniques i/o organitzatives contingudes en el projecte d'execució, o ben plantejant mesures 
alternatives d'una eficàcia equivalent o millorada. 
 
2.3.7. Obligacions dels contractistes i subcontractistes 
Els contractistes i subcontractistes estan obligats a complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de 
seguretat i salut, així com la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, durant l'execució de l'obra. A 
més, hauran d'informar als treballadors autònoms de totes les mesures que s'hagin d'adoptar en relació a la seva 
seguretat i salut. 

Quan concorrin diverses empreses a l'obra, l'empresa contractista principal té el deure de vetllar pel compliment 
de la normativa de prevenció. Per a això, exigirà a les empreses subcontractistes que acreditin haver realitzat 
l'avaluació de riscos i la planificació preventiva de les obres per les quals se'ls ha contractat i que hagin complert 
amb les seves obligacions de formar i informar als seus respectius treballadors dels riscos que comporten les 
tasques que exerceixen a l'obra. 

L'empresa contractista principal comprovarà que s'han establert els mitjans necessaris per a la correcta 
coordinació dels treballs la realització simultània dels quals pugui agreujar els riscos. 
 
2.3.8. Obligacions dels treballadors autònoms i dels empresaris que exerceixin personalment una 
activitat professional a l'obra 
Els treballadors autònoms i e ls empresaris que exerceixin personalment una activitat professional a l'obra, han 
d'utilitzar equipaments de protecció individual apropiats al risc que s'ha de prevenir i adequats a l'entorn de treball. 
Així mateix, hauran de respondre a les prescripcions de seguretat i salut pròpies dels equipaments de treball que el 
contractista posarà a la disposició dels treballadors. 
 
2.3.9. Responsabilitat, drets i deures dels treballadors 
Es ressenyen les responsabilitats, els drets i els deures més rellevants, que afecten als treballadors que 
intervinguin en l'obra. 

Drets dels treballadors en matèria de seguretat i salut: 
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•  Estar degudament formats per manejar els equips de t reball, la maquinària i les eines amb les quals 
realitzaran els treballs a l'obra. 

•  Disposar de tota la informació necessària sobre els riscos laborals relacionats amb la seva feina, rebent 
formació periòdica sobre les bones pràctiques de treball. 

•  Estar degudament proveïts de l a roba de t reball i dels equips de protecció individual, adequats al tipus de 
treball a realitzar. 

•  Ser informats de f orma adequada i comprensible, podent plantejar propostes alternatives en relació a la 
seguretat i salut, especialment sobre les previsions del pla de seguretat i salut. 

•  Poder consultar i participar activament en la prevenció dels riscos laborals de l'obra. 
•  Poder dirigir-se a l'autoritat competent. 
•  Interrompre el treball en cas de perill seriós. 

Deures i responsabilitats dels treballadors en matèria de seguretat i salut: 

•  Usar adequadament els equips de treball, la maquinària i les eines manuals amb els quals desenvoluparan la 
seva activitat en obra, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles. 

•  Utilitzar correctament i fer bon ús dels mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb les 
instruccions rebudes d'aquest. 

•  Controlar i comprovar, abans de l'inici dels treballs, que els accessos a la zona de treball són els adequats, 
que la zona de t reball es troba degudament delimitada i senyalitzada, que estan muntades les proteccions 
col·lectives reglamentàries i que els equips de treball a utilitzar es troben en bones condicions d'ús. 

•  Contribuir al compliment de les seves obligacions establertes per l'autoritat competent, així com les de la resta 
de treballadors, amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat i salut en el treball. 

•  Consultar immediatament amb el seu superior jeràrquic directe qualsevol dubte sobre el mètode de treball a 
emprar, no començant una tasca sense abans tenir coneixement de la seva correcta execució. 

•  Informar al seu superior jeràrquic directe de qualsevol perill o pràctica insegura que s'observi a l'obra. 
•  No desactivar els dispositius de seguretat existents a l'obra i utilitzar-los de forma correcta. 
•  Transitar per l'obra prestant la major atenció possible, evitant discórrer al costat de màquines i vehicles o sota 

càrregues suspeses. 
•  No fumar en el lloc de treball. 
•  Obeir les instruccions de l'empresari en el que fa a la seguretat i salut. 
•  Responsabilitzar-se dels seus actes personals. 

 
2.3.10. Normes preventives de caràcter general a adoptar per part dels treballadors durant l'execució 
d'aquesta obra 
La formació i informació dels treballadors sobre els riscos laborals i els mètodes de treball segur a utilitzar durant 
l'execució de l'obra, són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos i en la reducció dels accidents laborals 
que es poden ocasionar a l'obra. 

El contractista principal i la resta dels empresaris subcontractistes i treballadors autònoms, estan legalment 
obligats a formar al personal al seu càrrec en el mètode de treball segur, amb la finalitat de que tots els 
treballadors coneguin: 

•  Els riscos propis de l'activitat laboral que exerceixen. 
•  Els procediments de treball segur que han d'aplicar. 
•  La utilització correcta de les proteccions col·lectives i la cura que els han de dispensar. 
•  L'ús correcte dels equips de protecció individual necessaris per al seu treball. 

 
2.3.10.1. Normes generals 
Es pretén identificar les normes preventives més generals que han d'observar els treballadors de l'obra durant la 
seva jornada de treball, independentment del seu ofici. 

Serà requisit imprescindible, abans de començar qualsevol treball a l'obra, que hagin estat prèviament disposades i 
verificades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de seguretat pertinents. En tal sentit, hauran 
d'estar: 

•  Col·locades les proteccions col·lectives necessàries i comprovades per personal qualificat. 
•  Senyalitzades, acotades i delimitades les zones afectades. 
•  Dotats els treballadors dels equips de protecció individual necessaris i de la roba de treball adequada. 
•  Els talls nets de substàncies, d'elements punxants, sortints, abrasius, relliscosos o altres que suposin 

qualsevol risc per als treballadors. 
•  Advertits i degudament formats i instruïts tots els treballadors. 
•  Adoptades totes les mesures de seguretat que siguin necessàries en cada cas. 

Una vegada disposades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de prevenció necessàries, es 
comprovaran periòdicament, mantenint-se i conservant durant tot el temps que hagin de r omandre en obra, 
seguint les instruccions del fabricant. 

Durant l'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents mesures: 

•  Se seguiran en tot moment les indicacions del plec de condicions tècniques particulars del projecte d'execució 
i les ordres i instruccions de la direcció facultativa, en relació al procés d'execució de l'obra. 

•  S'observaran les prescripcions del present ESS, les normes contingudes en el corresponent pla de seguretat i 
salut i le s ordres i in struccions dictades pel responsable del seguiment i c ontrol d'aquest, que afectin a la 
seguretat i salut dels treballadors. 

•  Hauran de ser revisades i inspeccionades les mesures de seguretat i salut adoptades, segons la periodicitat 
definida en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Una vegada finalitzats els treballs d'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents 
mesures: 

•  Es disposaran els equips de protecció col·lectiva i les mesures de seguretat necessàries per evitar noves 
situacions potencials de risc. 

•  Es traslladaran als treballadors les instruccions i els advertiments que es considerin oportuns, sobre el 
correcte ús, conservació i manteniment de la part d'obra executada, així com sobre les proteccions col·lectives 
i mesures de seguretat disposades. 

•  Es retiraran del lloc o à rea de treball, els equips, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals, els 
materials sobrants i la runa generada. 

 
2.3.10.2. Llocs de treball situats per sobre o per sota del nivell del terra 
Els llocs de treball de l'obra, bé siguin mòbils o fixos, situats per sobre o per sota del nivell del terra, hauran de ser 
sòlids i estables. Abans de la seva utilització s'ha de comprovar: 

•  El nombre de treballadors que els van a ocupar. 
•  Les càrregues màximes a suportar i la seva distribució en superfície. 
•  Les accions exteriors que els puguin influir. 

Amb la finalitat d'evitar qualsevol desplaçament del conjunt o part d'aquest, s'haurà de garantir la seva estabilitat 
mitjançant elements de fixació apropiats i fiadors. 

Hauran de disposar d'un adequat manteniment tècnic que verifiqui la seva estabilitat i solidesa, procedint a la seva 
neteja periòdica per garantir les condicions d'higiene requerides per al seu correcte ús. 
 
2.3.10.3. Llocs de treball 
L'empresari haurà d'adaptar el treball a les condicions particulars de l'operari, així com a l'elecció dels equips i 
mètodes de treball, amb vista a atenuar el treball monòton i repetitiu, que pot ser una font d'accidents i repercutir 
negativament en la salut dels treballadors de l'obra. 

Tots els treballadors que intervinguin a l'obra hauran de tenir la capacitació i qualificació adequades a la seva 
categoria professional i als treballs o activitats que hagin de des envolupar, de m anera que no es permetrà 
l'execució de treballs per operaris que no posseeixin la preparació i formació professional suficients. 
 
2.3.10.4. Zones de risc especial 
Les zones de l'obra que comportin riscos especials, tals com a magatzems de productes inflamables o centres de 
transformació, entre d'altres, hauran d'estar equipades amb dispositius de seguretat que evitin que els treballadors 
no autoritzats puguin accedir a elles. 

Quan els treballadors autoritzats entrin a les zones de risc especial, s'hauran de prendre les mesures de seguretat 
pertinents, podent accedir només aquells treballadors que hagin rebut informació i formació adequades. 

Les zones de risc especial hauran d'estar degudament senyalitzades de manera visible i intel·ligible. 
 
2.3.10.5. Zones de trànsit, comunicació i vies de circulació 
Les zones de trànsit, comunicació i vies de circulació de l'obra, incloses escales i passarel·les, hauran d'estar 
dissenyades, situades, condicionades i preparades per al seu ús, de manera que es puguin utilitzar amb facilitat i 
amb plena seguretat, conforme a l'ús al que se'ls hagi destinat. 
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Quan s'utilitzin mitjans de transport a les vies de circulació dins de l'obra, s'hauran de preveure unes distàncies de 
seguretat o mitjans de protecció adequats per als vianants. 

Aquells llocs de l'obra pels quals hagin de circular els treballadors i que suposin un risc per a ells, hauran de 
disposar de passarel·les amb un ample mínim de 60 cm. 

Les rampes de l es escales que comuniquin els diferents nivells, hauran de disposar d'esglaons des del mateix 
moment de la seva construcció. 

Cap porta d'accés als llocs de treball o a  les diferents plantes de l'edifici en construcció romandrà tancada, de 
manera que no pugui impedir la sortida dels operaris durant l'horari de treball. 

Les vies de circulació destinades a vehicles i màquines hauran d'estar situades a una distància suficient de les 
portes, accessos, passos de vianants, passadissos i escales. 

Les zones de trànsit i les vies de circulació hauran d'estar degudament marcades, senyalitzades i il·luminades, 
mantenint-se sempre lliures d'objectes o obstacles que impedeixin la seva correcta utilització. 

Les portes d'accés a les escales de l'obra no s'obriran directament sobre els seus esglaons, sinó sobre els replans. 

Totes aquelles zones que, de manera provisional, quedin sense protecció, seran tancades, condemnades i 
degudament senyalitzades, per evitar la presència de treballadors en aquestes zones. 
 
2.3.10.6. Ordre i neteja de l'obra 
Les vies de circulació interna, les zones de trànsit, els locals i llocs de treball, així com els serveis d'higiene i 
benestar dels treballadors, s'hauran de mantenir sempre en bon estat de salubritat, per a això es realitzarà la 
neteja periòdica d'aquests. 
 
2.4. Agents intervinents en l'organització de la seguretat a l'obra 
És convenient que tots els agents intervinents a l'obra coneguin tant les seves obligacions com les de la resta dels 
agents, amb l'objecte que puguin ser coordinats i integrats en la consecució d'una mateixa finalitat. 
 
2.4.1. Promotor de les obres 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i 
finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu estudi de seguretat i salut, igual que als 
tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes i 
subcontractistes i als treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de cada 
Pla de seguretat i salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb 
mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva 
realització o per a treballs parcials d'aquesta. 

El promotor està obligat a abonar al contractista, prèvia certificació del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra i si no de la direcció facultativa, les unitats d'obra incloses a l'ESS. 
 
2.4.2. Contractista 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans 
i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al 
contracte. 

Rep l'encàrrec directament del promotor i executarà les obres segons el projecte tècnic. 

Haurà de pr esentar un pla de s eguretat i salut redactat sobre la base del present ESS i al projecte d'execució 
d'obra, per a la seva aprovació per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, 
independentment que existeixi un contractista principal, subcontractistes o treballadors autònoms, abans de l'inici 
dels treballs en aquesta obra. 

No es podran iniciar les obres fins a l'aprovació del corresponent pla de seguretat i salut per part del coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. Aquest comunicarà a la direcció facultativa de l'obra 
l'existència i contingut del pla de seguretat i salut finalment aprovat. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de seguretat i salut, disposant de tots els mitjans 
necessaris i dotant al personal de l 'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel 
coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a t ots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on 
s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i 
recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de 
l'obra. 

Designarà un delegat de prevenció, que coordini juntament amb el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, els mitjans de seguretat i salut laboral prevists en aquest ESS. 

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre 
coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 

Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures 
que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les seves 
instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a 
les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l 'incompliment de les mesures previstes en el 
pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i d el promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
2.4.3. Subcontractista 
Subcontractista és la 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 projecte pel qual 
es regeix la seva execució. 

És contractat pel contractista, estant obligat a conèixer, adherir-se i complir les directrius contingudes en el pla de 
seguretat i salut. 
 
2.4.4. Treballador autònom 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat 
professional, sense subjecció a u n 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. 

Aportarà el seu manual de prevenció de riscos a l'empresa que ho contracti, podent adherir-se al pla de seguretat i 
salut del contractista o del subcontractista, o bé realitzar el seu propi pla de seguretat i salut relatiu a la part de 
l'obra contractada. 

Complirà les condicions de treball exigibles a l'obra i les prescripcions contingudes al pla de seguretat i salut. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de contractista 
o subcontractista. 
 
2.4.5. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 
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La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de conformitat amb el que es 
disposa en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i 
salut i de les seves possibles modificacions. 
 
2.4.6. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de m aquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives 
addicionals que s'hagin de prendre i e ls riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva 
manipulació o ocupació inadequada. 
 
2.4.7. Projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a l a normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i 
criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 
2.4.8. Direcció facultativa 
S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de 
l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 
2.4.9. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'execució 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 
2.4.10. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, que 
forma part de la Direcció Facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits 
en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el 
mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció 

facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 
 
2.5. Documentació necessària per al control de la seguretat en l'obra  
2.5.1. Estudi de seguretat i salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i 
salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les 
mesures tècniques necessàries per a això. 
 

2.5.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi de seguretat i salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i 
salut en el treball, en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
Estudi de s eguretat i s alut, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si 
s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de pr otecció prevists en aquest Estudi de 
seguretat i salut. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans 
de l'inici d'aquesta. 

El pla de s eguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament 
de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per 
escrit i de f orma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de 
seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció facultativa. 
 
2.5.3. Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut 
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre 
un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 
2.5.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels 
treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l 'empresa, del centre de t reball i de producció i/o emmagatzematge del 
centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 

S'haurà d'exposar a l'obra en lloc visible i es mantindrà permanentment actualitzada en el cas que es produeixin 
canvis no identificats inicialment. 
 
2.5.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de t reball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan 
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i e ls 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les 
empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer 
anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de la demolició haurà de notificar al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest, les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetrà 
una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà 
d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació 
anterior. 
 
2.5.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, ordres 
i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, 
seran respectades pel contractista de l'obra. 
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2.5.7. Llibre de visites 
El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el segon o els 
següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa 
haurà de justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, 
comptats des de l'última diligència. 
 
2.5.8. Llibre de subcontractació 
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint 
per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en 
una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, 
els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de l es diferents empreses que 
intervinguin en l'execució de l'obra. 
 
2.6. Criteris d'amidament, valoració, certificació i abonament de les unitats d'obra 
de seguretat i salut  
2.6.1. Amidaments i pressupostos 
Se seguiran els criteris d'amidament definits per a cada unitat d'obra de l'ESS. 

Els errors que es poguessin trobar a l 'estat d'amidaments o al pressupost, s'aclariran i es resoldran en presència 
del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, abans de l'execució de la unitat d'obra 
que contingués aquest error. 

Les unitats d'obra no previstes donaran lloc a l'oportuna elaboració d'un preu contradictori, el qual haurà d'haver 
estat aprovat pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra abans d'escometre el 
treball. 
 
2.6.2. Certificacions 
Les certificacions dels treballs de Seguretat i Salut es realitzaran a t ravés de relacions valorades de les unitats 
d'obra totalment executades, en els termes pactats en el corresponent contracte d'obra. 

Tret que s'indiqui el contrari a les estipulacions del contracte d'obra, l'abonament de les unitats de seguretat i salut 
s'efectuarà mitjançant certificació de les unitats executades conforme al criteri d'amidament en obra especificat, 
per a cada unitat d'obra, en l'ESS. 

Per efectuar l'abonament s'aplicaran els imports de les unitats d'obra que procedeixin, que hauran de ser 
coincidents amb les de l 'estudi de seguretat i salut. Serà imprescindible la prèvia acceptació del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

Per a l'abonament de les unitats d'obra corresponents a la formació específica dels treballadors en matèria de 
Seguretat i Salut, els reconeixements mèdics i el seguiment i el control intern en obra, serà requisit imprescindible 
la prèvia verificació i justificació del compliment per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, de les previsions establertes que ha de contenir el pla de seguretat i salut. Per a tal fi, serà 
preceptiu que el promotor aporti l'acreditació documental corresponent. 
 
2.6.3. Disposicions Econòmiques 
El marc de r elacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de c ondicions del 
projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els 
punts següents: 

•  Fiances 

•  Dels preus 
•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 

•  Valoració i abonament dels treballs 
•  Indemnitzacions Mútues 
•  Retencions en concepte de garantia 
•  Terminis d'execució i pla d'obra 
•  Liquidació econòmica de les obres 
•  Liquidació final de l'obra 

 
2.7. Condicions tècniques  
2.7.1. Maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals 
És responsabilitat del contractista assegurar-se que tota la maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips 
auxiliars i e ines manuals empleats a l'obra, compleixin les disposicions legals i r eglamentàries vigents sobre la 
matèria. 

•  Queda prohibit el muntatge parcial de qualsevol maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips 
auxiliars i eines manuals. És a dir, no es pot ometre cap component amb els que es comercialitzen per a la 
seva correcta funció. 

•  La utilització, muntatge i conservació de tots ells es farà seguint estrictament les condicions de muntatge i 
utilització segura, contingudes en el manual d'ús subministrat pel fabricant. 

•  Únicament es permet en aquesta obra, la maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i 
eines manuals, que tinguin incorporats els seus propis dispositius de seguretat i compleixin les disposicions 
legals i reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut. 

•  El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè tota la maquinària, bastimentades, petita maquinària, 
equips auxiliars i eines manuals que s'utilitzin en aquesta obra, siguin les més apropiades al tipus de treball 
que s'hagi de r ealitzar, de t al forma que quedi garantida la seguretat i salut dels treballadors. En aquest 
sentit, es tindran en compte els principis ergonòmics en relació al disseny del lloc de treball i a la posició dels 
treballadors durant el seu ús. 

•  El manteniment de l es eines és fonamental per conservar-les en bon estat d'ús. Per això, es realitzaran 
inspeccions periòdiques per comprovar el seu bon funcionament i el seu òptim estat de neteja, el seu correcte 
afilat i el greixatge de les articulacions. 

Els requisits per a la correcta instal·lació, utilització i m anteniment de la maquinària, bastimentades, petita 
maquinària, equips auxiliars i eines manuals a utilitzar en aquesta obra es defineixen a les corresponents fitxes de 
prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 
2.7.2. Mitjans de protecció individual  
2.7.2.1. Condicions generals 
Tots els mitjans de protecció individual empleats a l'obra, a més de complir estrictament amb la normativa vigent 
en la matèria, reuniran les següents condicions: 

•  Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 
•  Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la 

seva seguretat de forma involuntària. 
•  El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i 

manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
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característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà 
redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

•  Els equips de protecció individual seran subministrats gratuïtament pel contractista i reemplaçats 
immediatament quan es deteriorin com a conseqüència del seu ús, al final del període de la seva vida útil o 
després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. Ha de quedar constància per escrit del motiu del recanvi, 
especificant a més el nom de l'empresa i l'operari que rep el nou equip de protecció individual, per garantir el 
correcte ús d'aquestes proteccions. 

•  S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de 
Prevenció. 

•  Les normes d'utilització dels equips de protecció individual s'hauran d'atenir a les recomanacions incloses en 
els fullets explicatius dels fabricants, que el contractista certificarà haver lliurat a cadascun dels treballadors. 

•  Els equips es netejaran periòdicament i sempre que s'embrutin, guardant-los en un lloc sec no exposat a la 
llum solar. Cada operari és responsable de l 'estat i bon ús dels equips de protecció individual (EPIs) que 
utilitzi. 

•  Els equips de protecció individual que tinguin data de caducitat, abans d'arribar aquesta, s'apilaran de forma 
ordenada i seran revisats pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, perquè 
autoritzi la seva eliminació de l'obra. 

Els requisits que han de complir cadascun dels equips de protecció individual (EPIs) a utilitzar a l'obra, es 
defineixen a les corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 
2.7.2.2. Control de lliurament dels equips 
El contractista inclourà, en el seu pla de seguretat i salut, el model de part de lliurament dels equips de protecció 
individual als seus treballadors, que com a mínim ha de contenir les següents dades: 

•  Número del part. 
•  Identificació del contractista. 
•  Empresa afectada pel control, sigui contractista, subcontractista o un treballador autònom. 
•  Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
•  Ofici que exerceix, especificant la seva categoria professional. 
•  Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
•  Signatura del treballador que rep l'equip de protecció individual. 
•  Signatura i segell de l'empresa. 

Els parts s'han d'elaborar almenys per duplicat, quedant l'original arxivat en poder de l'encarregat de seguretat i 
salut, el qual lliurarà una còpia al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
2.7.3. Mitjans de protecció col·lectiva  
2.7.3.1. Condicions generals 
El contractista és el responsable que els mitjans de protecció col·lectiva utilitzats a l'obra compleixin les 
disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut, a més de les següents condicions de 
caràcter general: 

•  Les proteccions col·lectives previstes en aquest ESS i descrites en els plànols protegeixen els riscos de tots els 
treballadors i visitants de l'obra. El pla de seguretat i salut respectarà les previsions de l'ESS, encara que les 
podrà modificar mitjançant la corresponent justificació tècnica documental, havent de ser aprovades tals 
variacions pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

•  Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans 
d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

•  Estaran disponibles per al seu ús immediat, dos dies abans de l a data prevista del seu muntatge en obra, 
apilades en les condicions idònies d'emmagatzematge per a la seva bona conservació. 

•  Quan s'utilitzi fusta per al muntatge de les proteccions col·lectives, aquesta serà totalment massissa, sana i 
sense imperfeccions, nusos o estelles. No s'utilitzarà en cap cas material de rebuig. 

•  Queda prohibida la iniciació d'un treball o activitat que requereixi una protecció col·lectiva fins que aquesta 
quedi muntada per complet en l'àmbit del risc que neutralitza o elimina. 

•  El contractista queda obligat a incloure en el seu pla d'execució d'obra la data de muntatge, manteniment, 
canvi d'ubicació i retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives previstes en aquest estudi de seguretat 
i salut. 

•  Abans de la utilització de qualsevol sistema de protecció col·lectiva, es comprovarà que les seves proteccions i 
condicions d'ús són les apropiades al risc que es vol prevenir, verificant que la seva instal·lació no representa 
un perill afegit a tercers. 

•  Es controlarà el nombre d'usos i el temps de permanència de les proteccions col·lectives, amb la finalitat de no 
sobrepassar la seva vida útil. Es deixaran d'utilitzar, de forma immediata, en cas de deterioració, trencament 
d'algun component o quan sofreixin qualsevol altra incidència que comprometi o menyscabi la seva eficàcia. 
Una vegada col·locades en obra, hauran de ser revisades periòdicament i sempre abans de l'inici de cada 
jornada. 

•  Només s'han d'utilitzar els models de proteccions col·lectives prevists expressament per a aquesta obra. 
•  Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 

sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel 
fabricant. Tan aviat com es produeixi la necessitat de reposar o substituir les proteccions col·lectives, es 
paralitzaran els talls protegits per elles i es desmuntaran de forma immediata. Fins que s'aconsegueixi de nou 
el nivell de s eguretat que s'exigeix, aquestes operacions quedaran protegides mitjançant l'ús de sistemes 
anticaigudes subjectes a dispositius i línies d'ancoratge. 

•  El contractista, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, al manteniment en bon estat i a la 
retirada de la protecció col·lectiva pels seus propis mitjans o mitjançant subcontractació, quedant incloses 
totes aquestes operacions en el preu de la contracta. 

•  El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
•  En cas que una protecció col·lectiva falli per qualsevol causa, el contractista queda obligat a conservar-la en la 

posició d'ús prevista i muntada, fins que es realitzi la investigació oportuna, donant compte al coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

•  Quan la fallada es degui a un accident, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant sense demora, 
immediatament després d'ocórrer els fets, al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra. 

En totes les situacions en les que es prevegi que es pot produir risc de caiguda a diferent nivell, s'instal·laran 
prèviament dispositius d'ancoratge per l'enganxall dels arnesos de seguretat. De forma especial, en aquells treballs 
pels quals, per la seva curta durada, s'ometin les proteccions col·lectives, en els quals s'haurà de concretar la 
ubicació i les característiques d'aquests dispositius d'ancoratge. 

Els requisits que han de complir cadascun dels equips de protecció col·lectiva a utilitzar en aquesta obra es 
defineixen a les corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 
2.7.3.2. Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució 
El contractista proposarà al coordinador en matèria de seguretat i salut, dins del seu pla de seguretat i salut, un 
"programa d'avaluació" on figuri el grau de compliment del que es disposa en aquest plec de condicions en matèria 
de prevenció de riscos laborals. 

Aquest programa d'avaluació contindrà, almenys, la metodologia a seguir segons el propi sistema de construcció 
del contractista, la freqüència de les observacions o dels controls que realitzarà, els itineraris per a les inspeccions 
planejades, el personal que preveu utilitzar en cada tasca i l'anàlisi de l'evolució dels controls efectuats. 
 
2.7.3.3. Sistemes de control d'accessos a l'obra 
El coordinador en matèria de seguretat i s alut durant l'execució de l'obra, haurà de tenir coneixement de 
l'existència de les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. Per a això, 
el contractista o els contractistes elaboraran una relació de: 

•  Les persones autoritzades a accedir a l'obra. 
•  Les persones designades com a responsables i encarregades de controlar l'accés a l'obra. 
•  Les instruccions per al control d'accés, en les quals s'indiqui l'horari previst, el sistema de tancament de l'obra 

i el mecanisme de control de l'accés. 
 
2.7.4. Instal·lació elèctrica provisional d'obra  
2.7.4.1. Condicions generals 
La instal·lació elèctrica provisional d'obra es realitzarà seguint les pautes assenyalades en els apartats 
corresponents de la memòria i dels plànols de l'ESS, havent de ser realitzada per una empresa autoritzada. 

La instal·lació s'haurà de realitzar de manera que no constitueixi un perill d'incendi ni d'explosió, i de manera que 
les persones quedin degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte. 

Per a la selecció del material i dels dispositius de prevenció de les instal·lacions provisionals, s'haurà de prendre en 
consideració el tipus i la potència de l'energia distribuïda, les condicions d'influència exteriors i la competència de 
les persones que tinguin accés a les diverses parts de la instal·lació. 
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Les instal·lacions de distribució d'obra hauran de ser verificades periòdicament i m antingudes en bon estat de 
funcionament. Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra hauran de ser identificades, verificades 
i comprovades, indicant clarament en quina condició es troben. 
 
2.7.4.2. Personal instal·lador 
El muntatge de la instal·lació haurà de ser realitzat necessàriament per personal especialitzat. Podrà dirigir-ho un 
instal·lador autoritzat sense títol facultatiu fins a una potència total instal·lada de 50 kW. A partir d'aquesta 
potència, la direcció de la instal·lació correspondrà a un tècnic qualificat. 

Una vegada finalitzat el muntatge i abans de la seva posada en servei, el contractista haurà de presentar al tècnic 
responsable del seguiment del pla de seguretat i salut, la certificació acreditativa del correcte muntatge i 
funcionament de la instal·lació. 
 
2.7.4.3. Ubicació i distribució dels quadres elèctrics 
Es col·locaran en llocs sobre els quals no existeixi risc de caiguda de materials o objectes procedents de treballs 
realitzats en nivells superiors, tret que s'utilitzi una protecció específica que eviti completament aquests riscos. 
Aquesta protecció serà extensible tant al lloc on se situï cada quadre, com a la zona d'accés de les persones que 
s'hagin d'apropar a aquest. 

Estaran dins del recinte de l'obra, separats dels llocs de pas de màquines i vehicles. L'accés al lloc en què se situï 
cadascun dels quadres estarà lliure d'objectes i materials que entorpeixin el pas. 

La base sobre la qual trepitgin les persones que puguin accedir als quadres elèctrics, estarà constituïda per una 
tarima de material aïllant, elevada del terra com a mínim a una alçada de 30 cm, per evitar els riscos derivats de 
possibles embassaments o inundacions. 

Existirà un quadre general del qual es prendran, si s'escau, les derivacions per a altres auxiliars, a fi de facilitar la 
connexió de màquines i equips portàtils, evitant línies elèctriques excessivament llargues. 
 
2.7.5. Altres instal·lacions provisionals d'obra  
2.7.5.1. Instal·lació d'aigua potable i sanejament 
La connexió de servei d'aigua potable a l'obra es realitzarà per la companyia subministradora a la zona designada 
en els plànols de l'ESS, seguint les especificacions tècniques i r equisits establerts per la companyia 
subministradora d'aigües. 

Es connectarà la instal·lació de sanejament a la xarxa pública. 
 
2.7.5.2. Emmagatzematge i senyalització de productes 
Els tallers, els magatzems i q ualsevol altra zona, que haurà d'estar detallada en els plànols, on es manipulin, 
emmagatzemin o apilin substàncies o p roductes explosius, inflamables, nocius, perillosos o insalubres, estaran 
degudament identificats i senyalitzats, segons les especificacions contingudes a l a fitxa tècnica del material 
corresponent. Aquests productes compliran les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria d'envasat i 
etiquetatge. 

Amb caràcter general, s'haurà de senyalitzar: 

•  Els riscos específics de cada local, tals com a perill d'incendi, d'explosió, de radiació, etc. 
•  La ubicació dels mitjans d'extinció d'incendis. 
•  Les vies d'evacuació i sortides. 
•  La prohibició de fumar en aquestes zones. 
•  La prohibició d'utilització de telèfons mòbils, en cas necessari. 

 
2.7.6. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i 
condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i 
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o 
antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes 
d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a h igiene personal, com ara sabó, 
tovalloles i recipients de deixalles. 

Els terres, les parets i els sostres d'aquestes instal·lacions seran continus, llisos i impermeables, arrebossats en 
tons clars i amb materials que permetin el rentat amb la freqüència requerida per a cada cas, mitjançant líquids 
desinfectants o antisèptics. 

Tots els elements de la instal·lació sanitària, tals com aixetes, desguassos i ruixadors de dutxes, així com els 
armaris i bancs, estaran sempre en bon estat d'ús. 

Els locals disposaran de llum i es mantindran en les degudes condicions de confort i salubritat. 
 
2.7.7. Assistència a accidentats i primers auxilis 
Per a l'assistència a accidentats, es disposarà a l'obra d'una caseta o un local condicionat per a tal fi, que contingui 
les farmacioles per a primers auxilis i petites cures, amb la dotació reglamentària, a més de la informació detallada 
de l'emplaçament dels diferents centres mèdics més propers on poder traslladar als accidentats. 

El contractista ha de disposar d'un pla d'emergència en la seva empresa i tenir formats als seus treballadors per 
atendre els primers auxilis. 

Els objectius generals per posar en marxa un dispositiu de primers auxilis es resumeixen en: 

•  Salvar la vida de la persona afectada. 
•  Posar en marxa el sistema d'emergències. 
•  Garantir l'aplicació de les tècniques bàsiques de primers auxilis fins a l'arribada dels sistemes d'emergència. 
•  Evitar realitzar accions que, per desconeixement, puguin provocar a l'accidentat un dany major. 

 
2.7.8. Instal·lació contra incendis 
Per evitar possibles riscos d'incendi, queda totalment prohibida en presència de materials inflamables o de gasos, 
la realització de fogueres i operacions de soldadura, així com la utilització d'encenedors. Quan, per qualsevol 
circumstància justificada, això resulti inevitable, aquestes operacions es realitzaran amb extrema precaució, 
disposant sempre d'un extintor adequat al tipus de foc previst. 

Hauran d'estar instal·lats extintors adequats al tipus de foc en els següents llocs: local de primers auxilis, oficines 
d'obra, magatzems amb productes inflamables, quadre general elèctric d'obra, vestuaris i lavabos, menjadors, 
quadres de màquines fixos d'obra, en la proximitat de qualsevol zona on es treballi amb soldadura i en magatzems 
de materials i aplecs amb el risc d'incendi. 
 
2.7.9. Senyalització i il·luminació de seguretat  
2.7.9.1. Senyalització de l'obra: normes generals 
El promotor haurà d'establir un sistema de senyalització de seguretat adequat, amb la finalitat de cridar l'atenció 
de forma ràpida i in tel·ligible sobre aquells objectes i s ituacions susceptibles de provocar riscos, així com per 
indicar l'emplaçament dels dispositius i equips que es consideren importants per a la seguretat dels treballadors. 

La posada en pràctica del sistema de senyalització en obra, no eximirà en cap cas al contractista de l'adopció dels 
mitjans de protecció indicats en el present ESS. 

S'haurà d'informar adequadament als treballadors, perquè coneguin clarament el sistema de senyalització 
establert. 

El sistema de senyalització de l'obra complirà les exigències reglamentàries establertes en la legislació vigent. No 
s'utilitzaran a l'obra elements que no s'ajustin a tals exigències normatives, ni senyals que no compleixin amb les 
disposicions vigents en matèria de senyalització dels llocs de treball o que no siguin capaços de resistir tant les 
inclemències meteorològiques com les condicions adverses de l'obra. 

La fixació del sistema de senyalització de l'obra es realitzarà de manera que es mantingui en tot moment estable. 
 
2.7.9.2. Senyalització de les vies de circulació de màquines i vehicles 
Les vies de circulació al recinte de l'obra per on transcorrin màquines i vehicles, hauran d'estar senyalitzades 
d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de circulació de vehicles en carretera. 
 
2.7.9.3. Personal auxiliar dels maquinistes per a les labors de senyalització 
Quan un maquinista realitzi operacions o moviments en els que existeixin zones que quedin fora del seu camp de 
visió, s'emprarà a una o diverses persones com a senyalistes, encarregades de di rigir les maniobres per evitar 
qualsevol contratemps o accident. 
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Els maquinistes i el personal auxiliar encarregat de la senyalització de les maniobres seran instruïts i hauran de 
conèixer el sistema de senyals normalitzat prèviament establert. 
 
2.7.9.4. Il·luminació dels llocs de treball i de trànsit 
Tots els llocs de treball o de trànsit disposaran, sempre que sigui possible, d'il·luminació natural. En cas contrari, 
es recorrerà a la il·luminació artificial o mixta, que serà apropiada i suficient per a les operacions o treballs que 
s'efectuïn en ells. 

La distribució dels nivells d'il·luminació serà el més uniforme possible, procurant mantenir uns nivells i contrastos 
de luminància adequats a les exigències visuals de cada tasca. 

S'evitaran els enlluernaments directes produïts per la llum solar o per fonts de llum artificial d'alta luminància, així 
com els enlluernaments indirectes, produïts per superfícies reflectores situades a la zona de treball o en les seves 
proximitats. 

En els llocs de treball i de trànsit amb el risc de caigudes, escales i sortides d'urgència o d'emergència, s'haurà 
d'intensificar la il·luminació per evitar possibles accidents. 

S'haurà d'emprar il·luminació artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il·luminació natural o aquesta 
sigui insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a això, s'utilitzaran preferentment focus 
o punts de llum portàtils proveïts de protecció antixoc, perquè proporcionin la il·luminació apropiada a la tasca a 
realitzar. 

Les intensitats mínimes d'il·luminació per a les diferents zones de treball previstes a l'obra seran: 

•  En patis, galeries i llocs de pas: 20 lux. 
•  A les zones de càrrega i descàrrega: 50 lux. 
•  En magatzems, dipòsits, vestuaris i labavos: 100 lux. 
•  En treballs amb màquines: 200 lux. 
•  En les zones d'oficines: 300 a 500 lux. 

En els locals i llocs de treball amb el risc d'incendi o explosió, la il·luminació serà antideflagrant. 

Es disposarà d'il·luminació d'emergència adequada a les dimensions dels locals i al nombre d'operaris que treballin 
simultàniament, que sigui capaç de mantenir almenys durant una hora una intensitat de 5 lux. La seva font 
d'energia serà independent del sistema normal d'il·luminació. 
 
2.7.10. Materials, productes i substàncies perilloses 
Els productes, materials i substàncies químiques que impliquin algun risc per a la seguretat o la salut dels 
treballadors, s'hauran de rebre en obra degudament envasats i etiquetats, de manera que identifiquin clarament 
tant el seu contingut com els riscos que comporta el seu emmagatzematge, manipulació o utilització. 

Es proporcionarà als treballadors la informació adequada, les instruccions sobre la seva correcta utilització, les 
mesures preventives addicionals a adoptar i els riscos associats tant al seu ús correcte, com a la seva manipulació 
o ocupació inadequats. 

No s'admetran en obra envasos de substàncies perilloses que no siguin originals ni aquells que no compleixin amb 
les disposicions legals i r eglamentàries vigents sobre la matèria. Aquesta consideració es farà extensiva a 
l'etiquetatge dels envasos. 

Els envasos de capacitat inferior o igual a un litre que continguin substàncies líquides molt tòxiques o corrosives 
hauran de portar una indicació de perill fàcilment detectable. 
 
2.7.11. Ergonomia. Maneig manual de càrregues 
Condicions d'aplicació del R.D. 487/2007 a l'obra. 
 
2.7.12. Exposició al soroll 
Condicions d'aplicació del R.D. 286/2006 a l'obra. 
 
2.7.13. Condicions tècniques de l'organització i implantació 
Procediments per al control general de tancats, accessos, circulació interior, extintors, etc. 



 

 

 

3. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
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3.1. Pressupost d'execució material 
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 

            
Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1 U A) Descripció: Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de 

secció, durant el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa 
definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, 
col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats 
en la seva part inferior per tres taulonets clavats en sentit contrari, amb 
rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de 
manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar 
una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 u sos. Inclús p/p de 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi i desmuntatge. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 2,00 13,14 26,29 

2 m A) Descripció: Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant 
tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, 
color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, per a 
limitació de pas de vianants, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 
usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot e l 
període de temps que es requereixi. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de m esura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada 
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 120,00 3,54 425,16 

3 m² A) Descripció: Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, 
mitjançant plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 
10 usos, recolzada sobre manta antiroca com a material amortidor. Inclús 
p/p de formació de pendent amb ciment ràpid per a fixació de la xapa, 
evitant la seva vibració al pas dels vehicles i manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment muntada 
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 2,00 9,02 18,05 

4 U A) Descripció: Subministrament i c ol·locació d'extintor portàtil de pols 
químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-
144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 
difusor, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de suport i accessoris de 
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de 
temps que es requereixi i desmuntatge. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 3,00 18,20 54,60 

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 
            

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
5 U A) Descripció: Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a 

l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i immòbils, 
amortitzable en 10 usos. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 10,00 0,25 2,47 

6 U A) Descripció: Subministrament d'ulleres de pr otecció amb muntura 
universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura d'ulleres 
convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 10,00 2,79 27,91 

7 U A) Descripció: Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, 
de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall 
per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 10,00 3,62 36,15 

8 U A) Descripció: Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per 
un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i 
ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, 
amortitzable en 10 usos. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 10,00 1,07 10,71 

9 U A) Descripció: Subministrament de parell de botes baixes de seguretat, 
amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de 
fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, antiestàtic, amb codi de 
designació SB, amortitzable en 2 usos. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 10,00 22,17 221,66 

10 U A) Descripció: Subministrament de granota de protecció per a treballs 
exposats al fred, sotmesos a una temperatura ambient fins a -5°C, 
amortitzable en 5 usos. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 10,00 5,75 57,47 
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Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
11 U A) Descripció: Subministrament de granota d'alta visibilitat, de material 

fluorescent, encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari durant el dia, 
color groc, amortitzable en 5 usos. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 10,00 8,83 88,27 

12 U A) Descripció: Subministrament de granota amb caputxa de protecció per a 
treballs en instal·lacions de baixa tensió, per prevenir enfront del risc de 
pas d'un corrent perillós a través del cos humà, amortitzable en 5 usos. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 5,00 26,05 130,25 

13 U A) Descripció: Subministrament de pa rell de gen olleres amb la part 
davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 4 usos. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 5,00 3,38 16,89 

14 U A) Descripció: Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al 
compliment de l a normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. Inclús reposició del material. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de m esura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment 
realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 1,00 103,00 103,00 

15 U A) Descripció: Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a 
caseta prefabricada d'obra, inclús connexió a la xarxa provisional d'obra, 
fins a una distància màxima de 8 m. 
B) Inclou: Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del 
fons excavat. Replanteig i traçat de la canonada en planta. Presentació en 
sec de la canonada i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la 
rasa. Col·locació de la canonada de polietilè de 25 mm de diàmetre, d'alta 
densitat i 15 kg/cm² de pressió màxima amb collarí de presa de ferro colat. 
Muntatge de la instal·lació i c onnexió a la xarxa provisional d'obra. 
Reposició del paviment amb formigó en massa. Comprovació i p osterior 
desmuntatge. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 1,00 110,93 110,93 

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 
            

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
16 U A) Descripció: Mes de l loguer de l avabo portàtil de po lietilè, de 

1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi 
amb sistema de des càrrega de bo mba de peu , mirall, porta amb pany i 
sostre translúcid per a entrada de l lum exterior. Inclús p/p de 
subministrament, muntatge, retirada, neteja i manteniment. 
B) Inclou: Muntatge i comprovació. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
D) Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual, 
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora. 2,00 138,57 277,13 

17 U A) Descripció: Mes de l loguer de caseta prefabricada per banys petits en 
obra, de di mensions 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per: 
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura 
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, 
sanejament i e lectricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos 
elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, 
sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en 
parets, vàter, dos plats de dutxa i lavabo de tres aixetes i porta de fusta en 
inodor i cortina en dutxa. 
B) Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
D) Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual, 
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora. 2,00 173,75 347,50 

18 U A) Descripció: Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 
de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura 
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs 
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, 
porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i 
poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en 
parets. 
B) Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
D) Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual, 
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora. 2,00 108,80 217,60 

19 U A) Descripció: Mes de l loguer de c aseta prefabricada per a 
emmagatzematge en obra dels materials, la petita maquinària i les eines, 
de dimensions 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per: estructura 
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta 
de xapa, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, 
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa i sòl 
d'aglomerat hidròfug. 
B) Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
D) Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual, 
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora. 2,00 92,84 185,69 
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Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
20 U A) Descripció: Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, 

de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura 
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs 
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, 
porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i 
poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en 
parets. 
B) Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
D) Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual, 
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora. 2,00 198,44 396,88 

21 U A) Descripció: Subministrament de paleta manual de pas alternatiu, de 
polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una cara i de pas per 
l'altra, amb mànec de plàstic, amortitzable en 5 usos. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 1,00 3,10 3,10 

22 U A) Descripció: Subministrament, col·locació i d esmuntatge de senyal de 
prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de 
forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 
usos, fixada amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
B) Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 1,00 5,40 5,40 

23 U A) Descripció: Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal 
d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc 
de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 
3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
B) Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 1,00 5,40 5,40 

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 
            

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
24 U A) Descripció: Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell 

general indicatiu de r iscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 
orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús 
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi. 
B) Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 2,00 9,61 19,22 

25 U A) Descripció: Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal 
provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet 
portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 
B) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
C) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 12,00 12,89 154,62 

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT: 2.942,35  
  

 
Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 
 
 
 
 
 
El tècnic redactor  
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manuals.   
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7.8. Cable multipolar de coure RV-K, amb aïllament.   
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mescla de pintura acrílica a base de resines acríliques, color blanc, acabat 
setinat, textura llisa i microesferes de vidre, aplicada mecànicament 
mitjançant polvorització. 
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una mescla de pintura acrílica a base de resines acríliques, color blanc, acabat 
setinat, textura llisa i microesferes de vidre, aplicada mecànicament 
mitjançant polvorització. 
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7.17. Pal de tub d'alumini.     
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1. Introducció 
  

 

  

S'exposa a continuació, en format de fitxa, una sèrie de procediments preventius d'obligat compliment, per a la 
correcta execució d'aquesta obra, des del punt de vista de la Seguretat i Salut Laboral. 

  

De l'ampli conjunt de mitjans i proteccions, tant individuals com col·lectius, que segons les disposicions legals en 
matèria de Seguretat i Salut és necessari utilitzar per realitzar els treballs de construcció amb la deguda seguretat, 
aquestes recomanacions pretenen triar, entre tantes alternatives possibles, aquelles que constitueixen un 
procediment adequat per realitzar els treballs específics al fet que es refereixen. 

  

Tot això amb la finalitat de facilitar el posterior desenvolupament del Pla de Seguretat i S alut, a elaborar pel 
constructor o constructors que realitzin els treballs propis de l'execució de l'obra. En el Pla de Seguretat i Salut 
s'estudiaran, analitzaran, desenvoluparan i complementaran les previsions aquí contingudes, en funció del propi 
sistema d'execució de l'obra que es vagi a emprar, i s'inclouran, si s'escau, les mesures alternatives de prevenció 
que els constructors proposin com més adequades, amb la deguda justificació tècnica, i que, formant part dels 
procediments d'execució, vagin a ser utilitzats en l'obra mantenint, en tot c as, els nivells de protecció aquí 
previstos. 

  

Cada constructor realitzarà una avaluació dels riscos previstos en aquestes fitxes, basada en les activitats i oficis 
que realitza, qualificant cadascun d'ells amb la gravetat del dany que produiria si s'arribés a materialitzar. 

  

S'han classificat segons: 
  

 Maquinària 

 Bastimentades 

 Petita maquinària 

 Equips auxiliars 

 Eines manuals 

 Proteccions individuals (EPIs) 

 Proteccions col·lectives 

 Oficis previstos 

 Unitats d'obra 

  

  

Advertiment important 

  

Les fitxes aquí contingudes tenen un caràcter de guia informativa d'actuació. No substitueixen ni 
eximeixen de l'obligatorietat que té l'empresari de l'elaboració del Pla de Prevenció de Riscos, 
Avaluació dels Riscos i Planificació de l'Activitat Preventiva, ni dels deures d'informació als 
treballadors, segons la normativa vigent. 
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2. Maquinària 
  

 

  

S'especifica en aquest apartat la relació de maquinària la utilització de la qual s'ha previst en aquesta obra, 
complint tota ella amb les condicions tècniques i d'ús que determina la normativa vigent, indicant-se en cadascuna 
d'aquestes fitxes la identificació dels riscos laborals que la seva utilització pot ocasionar, especificant les mesures 
preventives i les proteccions individuals a adoptar i aplicar a cadascuna de les màquines, tot això amb la finalitat 
de controlar i reduir, en la mida del possible, aquests riscos inevitables. 

  

Per evitar ser reiteratius, s'han agrupat aquells aspectes que són comuns a tot tipus de maquinària en la fitxa de 
'Maquinària en general', considerant els següents punts: requisits exigibles a tota màquina a utilitzar en aquesta 
obra, normes d'ús i manteniment de caràcter general, identificació de riscos no evitables, i mesures preventives a 
adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos. 

  

Aquells altres que són comuns a totes les màquines que necessiten un conductor per al seu funcionament, s'han 
agrupat a la fitxa de 'Maquinària mòbil amb conductor', considerant els següents punts: requisits exigibles a tota 
màquina mòbil amb conductor a utilitzar en aquesta obra, requisits exigibles al conductor, normes d'ús i 
manteniment de caràcter general, identificació de riscos no evitables, i mesures preventives a adoptar tendents a 
controlar i reduir aquests riscos. 

  

Els treballadors disposaran de les instruccions precises sobre l'ús de la maquinària i les mesures de seguretat 
associades. 

  

 

  

Advertiment important 

  

Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant, sent les normes aquí 
contingudes de caràcter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin 
aplicables a un model concret. 
 
2.1. Maquinària en general 

MAQUINÀRIA EN GENERAL   

Requisits exigibles a la màquina 

Disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions. 
S'assegurarà el bon estat de manteniment de les proteccions col·lectives existents en la pròpia 
maquinària. 

Normes d'ús de caràcter general 

L'operari mantindrà en tot moment el contacte visual amb les màquines que estiguin en 
moviment. 
No s'engegarà la màquina ni s'accionaran els comandaments si l'operari no es troba en el seu 
lloc corresponent. 
No s'utilitzaran accessoris no permesos pel fabricant. 
Es comprovarà el correcte enllumenat en treballs nocturns o en zones d'escassa il·luminació. 

Normes de manteniment de caràcter general 

Els residus generats com a conseqüència d'una avaria s'abocaran en contenidors adequats. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes 
mòbils. 

  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions 
dels elements mòbils de la maquinària. 

 

Projecció de fragments 
o partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de la 
màquina. 

 

Atrapament per 
objectes. 

  No s'utilitzarà roba folgada ni joies. 

 

Aixafament per bolcada 
de màquines. 

  No se sobrepassaran els límits d'inclinació especificats pel 
fabricant. 

 

Contacte tèrmic.   Les operacions de reparació es realitzaran amb el motor 
aturat, evitant el contacte amb les parts calentes de la 
màquina. 

 

Exposició a agents 
químics. 

  S'assegurarà la correcta ventilació de les emissions de 
gasos de la maquinària. 
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2.2. Maquinària mòbil amb conductor 

MAQUINÀRIA MÒBIL AMB CONDUCTOR   

Requisits exigibles al vehicle 

Es verificarà la validesa de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i es comprovarà que tots els 
rètols d'informació dels riscos associats a la seva utilització es troben en bon estat i situats en 
llocs visibles. 

Requisits exigibles al conductor 

Quan la màquina circuli únicament per l'obra, es verificarà que el conductor té l'autorització, 
disposa de la formació específica que fixa la normativa vigent, i ha llegit el manual 
d'instruccions corresponent. 

Normes d'ús de caràcter general 

Abans de pujar a la màquina: 
 Es comprovarà que els recorreguts de la màquina en l'obra estan definits i senyalitzats 
perfectament. 
 El conductor s'informarà sobre la possible existència de rases o buits a la zona de 
treball. 
 Es comprovarà que l'altura màxima de la màquina és l'adequada per evitar 
interferències amb qualsevol element. 

Abans d'iniciar els treballs: 
 Es verificarà l'existència d'un extintor en la màquina. 
 Es verificarà que tots els comandaments estan en punt mort. 
 Es verificarà que les indicacions dels controls són normals. 
 S'ajustarà el seient i els comandaments a la posició adequada per al conductor. 
 S'assegurarà la màxima visibilitat mitjançant la neteja dels retrovisors, parabrises i 
miralls. 
 La cabina estarà neta, sense restes d'oli, grassa o fang i sense objectes a la zona dels 
comandaments. 
 En arrencar, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic 
d'arrencada. 
 No es començarà a treballar amb la màquina abans que l'oli aconsegueixi la 
temperatura normal de treball. 

Durant el desenvolupament dels treballs: 
 El conductor utilitzarà el cinturó de seguretat. 
 Es controlarà la màquina únicament des del seient del conductor. 
 Es comptarà amb l'ajuda d'un operari de senyalització per a les operacions d'entrada 
als solars i de sortida d'aquests i en treballs que impliquin maniobres complexes o 
perilloses. 
 Se circularà amb la llum giratòria encesa. 
 En moure la màquina, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic 
de moviment. 
 La màquina haurà d'estar dotada d'avisador acústic de marxa enrere. 
 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, es disposarà d'un sistema de mans 
lliures. 
 El conductor no pujarà a la màquina ni baixarà d'ella recolzant-se sobre elements 
sortints. 
 No es realitzaran ajustos en la màquina amb el motor en marxa. 
 No es bloquejaran els dispositius de maniobra que es regulen automàticament. 
 No s'utilitzarà el fre d'estacionament com a fre de servei. 
 En treballs en pendent, s'utilitzarà la marxa més curta. 
 Es mantindran tancades les portes de la cabina. 

En aparcar la màquina: 
 No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 
 S'aparcarà la màquina en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments 
o inundacions. 
 S'immobilitzarà la màquina mitjançant falques o mordasses. 
 No s'aparcarà la màquina en el fang ni en tolls. 

En operacions de transport de la màquina: 
 Es comprovarà si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els 
adients. 
 Es verificarà que les rampes d'accés poden suportar el pes de la màquina. 
 Una vegada situada la màquina en el remolc, es retirarà la clau de contacte. 

Normes de manteniment de caràcter general 

Es comprovaran els nivells d'oli i d'aigua. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  El conductor es netejarà el calçat abans d'utilitzar l'escala 
d'accés a la cabina, que romandrà sempre neteja de greix, 
fang, formigó i obstacles. 

  El conductor pujarà i baixarà de la màquina únicament per 
l'escala prevista, utilitzant sempre les dues mans, de cara 
a la màquina i mai amb materials o eines a la mà. 

  Mentre la màquina estigui en moviment, el conductor no 
pujarà ni baixarà d'aquesta. 

  No es transportaran persones. 
  Durant el desplaçament, el conductor no anirà dempeus ni 

assegut en un lloc perillós. 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

  Les zones d'accés a la maquinària es mantindran netes de 
materials i eines. 

 

Xoc contra objectes 
immòbils. 

  S'utilitzaran, sempre que sigui possible, les vies de pas 
previstes per a la maquinària en l'obra. 

  La maquinària s'ha d'estacionar en els llocs establerts, 
fora de la zona de pas dels treballadors. 

 

Atrapament per 
objectes. 

  La maquinària s'estacionarà amb el fre d'estacionament 
connectat, la palanca de transmissió en punt mort, el 
motor aturat, l'interruptor de la bateria en posició de 
desconnexió i bloquejada. 

  Es comprovarà el bon funcionament dels dispositius de 
seguretat de les finestres i portes. 
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Aixafament per bolcada 
de màquines. 

  La plataforma de treball serà estable i horitzontal, amb el 
terreny compacte, sense enfonsaments ni protuberàncies. 

  En treballs en pendent, la màquina treballarà en el sentit 
del pendent, mai transversalment, i no es realitzaran girs. 

  No es baixaran els terrenys amb pendent amb el motor 
aturat o en punt mort, sempre amb una marxa posada. 

  S'evitaran desplaçaments de la màquina en zones a 
menys de 2 m de la vora de l'excavació. 

  En reiniciar una activitat després de produir-se pluges 
importants, es tindrà en compte que les condicions del 
terreny poden haver canviat i es comprovarà el 
funcionament dels frens. 

  Si la visibilitat en el treball disminueix, per circumstàncies 
meteorològiques adverses, per sota dels límits de 
seguretat, s'aparcarà la màquina en un lloc segur i 
s'esperarà fins que les condicions millorin. 

 

Contacte elèctric.   S'identificaran totes les línies elèctriques, requerint la 
presència d'empleats de la companyia subministradora. 

  S'informarà a la companyia subministradora en el cas que 
algun cable presenti desperfectes. 

  No es tocarà ni s'alterarà la posició de cap cable elèctric. 
  En treballs en zones properes a cables elèctrics, es 

comprovarà la tensió d'aquests cables per identificar la 
distància mínima de seguretat. 

  S'avisarà a tots els conductors afectats per aquest risc. 
  Se suspendran els treballs quan les condicions 

meteorològiques posin en perill les condicions de 
seguretat. 

  En cas de contacte de la màquina amb un cable en tensió, 
el conductor no sortirà de la cabina si es troba dins ni 
s'aproparà a la màquina si es troba fora. 

 

Incendi.   Durant les tasques d'ompliment amb combustible del 
dipòsit de la màquina, es desconnectarà el contacte i e s 
pararà la ràdio. 

  No se soldarà ni s'aplicarà calor prop del dipòsit de 
combustible i s'evitarà la presència de draps impregnats 
de greix, combustible, oli o altres líquids inflamables 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

  Si el conductor no disposa de suficient visibilitat, comptarà 
amb l'ajuda d'un operari de s enyalització, amb qui 
utilitzarà un codi de comunicació conegut i predeterminat. 

  Es pararà esment al senyal lluminós i acústica de la 
màquina. 

  No es passarà per darrere de les màquines en moviment. 
  Es respectaran les distàncies de seguretat. 

 

Exposició a agents 
físics. 

  La màquina disposarà de seients que atenuïn les 
vibracions. 
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3. Equips auxiliars 
  

 

  

S'exposa una relació detallada dels equips auxiliars la utilització dels quals s'ha previst en aquesta obra. En 
cadascuna d'aquestes fitxes s'inclouen les condicions tècniques per a l a seva utilització, les seves normes 
d'instal·lació, ús i manteniment, la identificació dels riscos durant el seu ús, les mesures preventives a adoptar i 
aplicar a cad ascun d'aquests equips, tendents a controlar i r eduir aquests riscos inevitables, així com les 
proteccions individuals a utilitzar per part dels treballadors durant el seu maneig en aquesta obra. 

  

Els procediments de prevenció que s'exposen són complementaris als d'obligada aplicació per a la utilització 
correcta i segura dels equips, continguts en el manual del fabricant. 

  

 

  

Advertiment important 

  

Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa 
vigent. 
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3.1. Escala manual de suport. 

00aux010 
  
Escala manual de suport. 

 

Condicions tècniques 
  
La seva utilització quedarà restringida als casos en què no sigui possible utilitzar una 
plataforma de treball o un altre equip de treball més segur. 
  
No s'utilitzarà per salvar alçades superiors a 5 m. 
  
El sistema de recolzament al terra serà mitjançant sabates antilliscants. 
  
La superfície de recolzament serà plana, horitzontal, resistent i antilliscant. 

Normes d'instal·lació 
  
En cap cas es col·locaran en zones de pas. 
  
Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 
  
Sobresortirà 1 m del pla de recolzament. 

Normes d'ús i manteniment 
  
El treballador pujarà i baixarà de l'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a aquesta, i 
mai amb materials o eines a la mà. 
  
No s'empalmaran escales o trams d'escala per aconseguir un punt de major altura. 
  
No s'utilitzarà la mateixa escala per més d'una persona simultàniament. 
  
El treballador no descendirà de l'escala lliscant sobre els travessers. 
  
No s'utilitzarà com a passarel·la ni per transportar materials. 
  
Es comprovarà amb regularitat el bon estat de l'escala. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  No s'utilitzaran en treballs propers a buits d'ascensor, a 
finestres o a qualsevol altre buit. 

  Es col·locaran formant un angle de 75° amb la superfície 
de recolzament. 

  L'escala sobresortirà almenys 1 m  del punt de 
recolzament superior. 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  Tant el calçat de l'operari com els esglaons de l'escala 
romandran sempre nets de greix, fang, formigó i 
obstacles. 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  El treballador no transportarà ni manipularà materials o 
eines, quan pel seu pes o d imensions comprometin la 
seva seguretat durant l'ús de l'escala. 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

  Es prohibirà el pas de treballadors per sota de les escales. 
  Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es 

deixaran sobre els esglaons. 

 

Xoc contra objectes 
immòbils. 

  Es transportaran amb la part davantera cap avall, mai 
horitzontalment. 

 

Sobreesforç.   S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  No es transportaran les escales manualment si el seu pes 

supera els 55 kg. 
  



     
  Annexos 

  Fitxes de prevenció de riscos   
  

  
  Pàgina 9 - 36   

  

3.2. Escala manual de tisora. 

00aux020 
  
Escala manual de tisora. 

 

Condicions tècniques 
  
La seva utilització quedarà restringida als casos en què no sigui possible utilitzar una 
plataforma de treball o un altre equip de treball més segur. 
  
El sistema de recolzament al terra serà mitjançant sabates antilliscants. 
  
La superfície de recolzament serà plana, horitzontal, resistent i antilliscant. 
  
L'escala inclourà tensors que impedeixin la seva obertura, tals com cadenes o cables. 

Normes d'instal·lació 
  
L'angle d'obertura serà de 30° com a màxim. 
  
El tensor quedarà completament estirat. 
  
En cap cas es col·locaran en zones de pas. 
  
Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

Normes d'ús i manteniment 
  
El treballador no es podrà situar amb una cama en cada lateral de l'escala. 
  
El treballador pujarà i baixarà de l'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a aquesta, i 
mai amb materials o eines a la mà. 
  
No s'utilitzarà la mateixa escala per més d'una persona simultàniament. 
  
El treballador no descendirà de l'escala lliscant sobre els travessers. 
  
No s'utilitzarà com a passarel·la ni per transportar materials. 
  
Es comprovarà amb regularitat el bon estat de l'escala. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  No s'utilitzaran en treballs propers a buits d'ascensor, a 
finestres o a qualsevol altre buit. 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  Tant el calçat de l'operari com els esglaons de l'escala 
romandran sempre nets de greix, fang, formigó i 
obstacles. 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  El treballador no transportarà ni manipularà materials o 
eines, quan pel seu pes o dimensions comprometin la 
seva seguretat durant l'ús de l'escala. 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

  Es prohibirà el pas de treballadors per sota de les escales. 
  Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es 

deixaran sobre els esglaons. 

 

Xoc contra objectes 
immòbils. 

  Es transportaran amb la part davantera cap avall, mai 
horitzontalment. 

 

Sobreesforç.   S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  No es transportaran les escales manualment si el seu pes 

supera els 55 kg. 
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3.3. Eslinga de cable d'acer. 

00aux030 
  
Eslinga de cable d'acer. 

 

Condicions tècniques 
  
Es calcularà de manera que l'eslinga suporti la càrrega de treball a la què estarà sotmesa. 
  
L'eslinga tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible. 

Normes d'instal·lació 
  
S'evitarà que l'eslinga recolzi directament sobre arestes vives, per prevenir possibles danys o 
talls en les eslingues, per a això es col·locaran cantoneres de protecció. 
  
Els diferents ramals de l'eslinga no s'hauran de creuar en el ganxo d'elevació. 

Normes d'ús i manteniment 
  
Abans de l'elevació definitiva de la càrrega, l'eslinga s'haurà de tibar i elevar 10 cm, per 
verificar el seu amarratge i equilibri. 
  
Després de qualsevol incident o sinistre, es canviarà l'eslinga. 
  
Es comprovarà diàriament l'estat de l'eslinga, per verificar l'absència d'oxidació, deformacions 
permanents, desgast o esquerdes. 
  
L'eslinga s'engreixarà amb regularitat. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

  Les eslingues se subjectaran a guardacaps adequats. 

 

Atrapament per 
objectes. 

  Es retiraran les mans abans de posar en tensió l'eslinga 
unida al ganxo de la grua. 
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3.4. Carretó manual. 

00aux040 
  
Carretó manual. 

 

Condicions tècniques 
  
S'utilitzaran únicament rodes de goma. 

Normes d'ús i manteniment 
  
No es transportaran persones. 
  
Es comprovarà la pressió del pneumàtic. 
  
Es verificarà l'absència de talls en el pneumàtic. 
  
La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el carretó. 
  
No es carregarà el carretó per sobre de la seva càrrega màxima. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes 
immòbils. 

  Es conduiran a una velocitat adequada. 
  Es col·locaran fora de les zones de pas. 

 

Sobreesforç.   S'evitaran postures forçades i inadequades. 
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3.5. Bastida de cavallets. 

00aux100 
  
Bastida de cavallets. 

 

Condicions tècniques 
  
L'altura de la plataforma de treball no superarà els 3 m des de la superfície de recolzament. 
  
La plataforma de treball recolzarà, com a mínim, sobre dos cavallets i el seu ample serà, com 
a mínim, de 60 cm. 
  
Com a plataforma de treball s'utilitzaran taulons de fusta de, com a mínim, 7 cm de gruix. 
  
Els cavallets no estaran separats més de 2,5 m. 
  
Els cavallets estaran formades per una peça horitzontal que recolza sobre quatre tornapuntes, 
col·locades en parelles i unides entre si mitjançant cadenes o cables que impedeixin la seva 
obertura. 

Normes d'instal·lació 
  
S'instal·laran els cavallets de manera que quedin totalment anivellats. 
  
La plataforma de treball s'ancorarà als cavallets. 

Normes d'ús i manteniment 
  
L'accés a la plataforma es realitzarà mitjançant una escala manual. 
  
El material i les eines quedaran uniformement distribuïts en la plataforma. 
  
Abans d'iniciar els treballs, es revisarà l'estat de la bastida. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  Quan l'altura de la plataforma de t reball superi els 2 m, 
inclourà baranes laterals d'almenys 0,9 m d'altura. 

  La plataforma de treball no sobresortirà dels cavallets 
més de 20 cm. 

  No es treballarà sobre els extrems de la plataforma que 
queden volats. 

  En treballs propers a vores de forjats o a buits verticals, 
s'utilitzaran equips de protecció individual contra 
caigudes d'altura si no estan totalment protegits. 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  La zona de treball romandrà sempre neteja de greix, 
fang, formigó i obstacles. 

 

Atrapament per 
objectes. 

  Es comprovarà el bon estat dels cables o de les cadenes 
que impedeixen l'obertura dels cavallets. 

 

Sobreesforç.   S'evitaran postures forçades i inadequades. 
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3.6. Transpalet. 

00aux110 
  
Transpalet. 

 

Condicions tècniques 
  
Es comprovarà el bon funcionament del sistema de direcció i del sistema d'elevació i descens 
de la càrrega. 

Normes d'instal·lació 
  
Abans d'elevar la càrrega, es comprovarà que les dimensions dels palets són adequades per a 
la longitud de la forca del transpalet. 
  
Els braços de la forca s'introduiran fins al fons del palet. 

Normes d'ús i manteniment 
  
No es transportaran persones. 
  
La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el transpalet. 
  
No es carregarà el transpalet per sobre de la seva càrrega màxima. 
  
No s'elevarà la càrrega utilitzant només un braç de la forca, ni amb els extrems dels braços. 
  
Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 
  
No es treballarà en pendents superiors al 5%. 
  
Per transportar càrregues de pes superior a 1500 kg, s'utilitzaran transpalets amb motor 
elèctric. 
  
No es transportaran càrregues que sobresurtin de les dimensions del palet. 
  
No se circularà amb la forca elevada al màxim portant el transpalet carregat. 
  
No s'estacionarà el transpalet en zones situades a menys de 2 m de la vora de l'excavació. 
  
S'aparcarà el transpalet en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments o 
inundacions. 
  
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
  
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes 
immòbils. 

  Es conduiran a una velocitat adequada. 
  Les operacions de gir no es realitzaran amb moviments 

bruscs. 
  Es col·locaran fora de les zones de pas. 

 

Sobreesforç.   S'evitaran postures forçades i inadequades. 
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4. Eines manuals 
  

 

  

Són equips de t reball utilitzats de f orma individual que únicament requereixen per al seu accionament la força 
motriu humana. 

  

S'exposa una relació detallada de les eines manuals la utilització de les quals s'ha previst en aquesta obra, 
complint totes elles les condicions tècniques i d 'utilització que determina la normativa vigent, indicant-se en 
cadascuna de les fitxes la identificació dels riscos laborals que el seu ús comporta, especificant les mesures 
preventives a adoptar i aplicar a cadascuna de les eines, tendents a controlar i reduir aquests riscos inevitables. 

  

També s'inclouen les normes d'ús d'aquestes eines i les proteccions individuals que els treballadors han d'utilitzar 
durant el seu maneig. 

  

 

  

Advertiment important 

  

Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa 
vigent. 
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4.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes. 

00hma010 
  
Eines manuals de cop: martells, 
cisells, tests i piquetes. 

    

Normes d'ús 
  
Els cisells podran ser manejats per un sol operari únicament si són de petita mida. Els cisells grans 
seran subjectats amb tenalles per un operari i copejats per un altre. 
  
Els cisells s'utilitzaran amb un angle de tall de 70°. 
  
Per copejar els cisells s'utilitzaran martells suficientment pesats. 
  
Els martells, macetes i piquetes no s'utilitzaran com a palanca. 
  
El pom del mànec de martells, macetes i piquetes no s'utilitzarà per copejar. 
  
S'utilitzaran martells amb mànecs de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles. 
  
La peça a copejar es recolzarà sobre una base sòlida per evitar rebots. 
  
Els martells se subjectaran per l'extrem del mànec. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 
eines. 

  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments 
o partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels 
fragments o partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç.   S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre 

que sigui possible. 
  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
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4.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, cisalles, 
garlopes i claus de grifa. 

00hma020 
  
Eines manuals de tall: tenalles, 
alicates, tisores, ganivets, fulles 
retràctils, xerracs, cisalles, 
garlopes i claus de grifa. 

    
  

   

Normes d'ús 
  
Els ganivets s'utilitzaran de manera que el recorregut de tall sigui en direcció contrària al cos. 
  
No es deixaran els ganivets ni sota papers o draps ni entre altres eines. 
  
Els ganivets no s'utilitzaran com a tornavís o palanca. 
  
Les alicates no s'utilitzaran per deixar anar o collar rosques o cargols. 
  
No es col·locaran els dits entre els mànecs de les alicates ni entre els de les tenalles. 
  
Ni les alicates ni les tenalles s'utilitzaran per copejar peces ni objectes. 
  
Les tisores no s'utilitzaran com a punxó. 
  
Les tenalles no s'utilitzaran per tallar materials més durs que les maixelles. 
  
Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació de les tenalles. 
  
No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 
eines. 

  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments 
o partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç.   S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
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4.3. Eines manuals de torsió: tornavisos i claus. 

00hma030 
  
Eines manuals de torsió: 
tornavisos i claus. 

    

Normes d'ús 
  
La peça de treball no se subjectarà amb les mans. 
  
Les claus no s'utilitzaran com a martell o palanca. 
  
Els tornavisos no s'utilitzaran com a cisell o palanca. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 
eines. 

  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments 
o partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels 
fragments o partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç.   S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre 

que sigui possible. 
  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
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4.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores. 

00hma040 
  
Eines manuals d'acabat: planes, 
paletes, paletins i fregadores. 

     

Normes d'ús 
  
La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls. 
  
Els cabassos utilitzats per transportar les planes, paletes i paletines no es col·locaran a la vora de les 
plataformes de treball ni de les bastides. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 
eines. 

  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments 
o partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels 
fragments o partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç.   S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que 

sigui possible. 
  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
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4.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexòmetres i nivells. 

00hma050 
  
Eines manuals d'amidament i 
replanteig: flexòmetres i nivells. 

    

Normes d'ús 
  
Els flexòmetres s'enrotllaran lentament, per evitar talls. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 
eines. 

  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Sobreesforç.   S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre 

que sigui possible. 
  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
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5. Proteccions col·lectives 
  

 

  

Es consideren com a proteccions col·lectives aquells mitjans que tenen com a objectiu protegir de forma simultània 
a una o més persones d'uns determinats riscos. 

  

A continuació es detallen, en una sèrie de fitxes, les proteccions col·lectives previstes en aquesta obra i que han 
estat determinades a partir de la identificació dels riscos laborals en les diferents unitats d'obra, recollint-se en 
cadascuna d'elles les condicions tècniques, normes d'instal·lació i ús i manteniment de les proteccions col·lectives. 

  

Així mateix, es detallen els riscos no evitables que es produeixen durant les operacions de muntatge, manteniment 
i retirada de les proteccions col·lectives, indicant les mesures preventives a adoptar per part dels muntadors i les 
proteccions individuals a utilitzar. Aquestes operacions es desenvoluparan després d'haver parat l'activitat. 

  

 

  

Advertiment important 

  

En tots aquells treballs en els quals el treballador s'exposi al risc de caiguda a diferent nivell i pels 
quals, per la seva curta durada en el temps, s'ometi la col·locació de proteccions col·lectives o aquestes 
es puguin veure puntualment desmuntades, el treballador estarà subjecte mitjançant un arnès 
anticaigudes un dispositiu d'ancoratge, degudament instal·lat en pilars, bigues o forjats de l'estructura 
de l'edifici, segons les prescripcions del fabricant. 

  

Les imatges que apareixen en aquestes fitxes no són utilitzables com a detalls constructius. 
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5.1. Tapa de fusta per a protecció d'arqueta oberta. 

YCA020 
  
Tapa de fusta per a protecció 
d'arqueta oberta. 

 

Condicions tècniques 
  
La seva funció serà impedir la caiguda de persones des d'altura a través del buit horitzontal. 
  
Es calcularà de manera que la tensió màxima de treball sigui inferior a la tensió admissible 
que és capaç de suportar el material. 
  
La tapa sobresortirà almenys 15 cm en tot el perímetre de recolzament del buit a cobrir, sense 
deixar cap buit lliure. 

Normes d'instal·lació 
  
Els petits taulons de fusta es col·locaran un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del 
buit, reforçats en la seva part inferior per tres petits taulons clavats en sentit contrari, amb 
rebaix en el seu reforç per allotjar la tapa en el buit de manera que quedi impedit el seu 
moviment horitzontal. 

Normes d'ús i manteniment 
  
Es verificarà amb regularitat que la tapa segueix correctament col·locada. 
  
Es comprovarà l'estat de la tapa i, si no es troba en bones condicions o existeixen buits lliures, 
es procedirà a la seva reparació. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA 
DE LA PROTECCIÓ 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  La zona de treball romandrà sempre neteja de greix, 
fang, formigó i obstacles. 

 

Xoc contra objectes 
immòbils. 

  Es col·locaran elements de senyalització en el perímetre 
d'aquests buits. 
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5.2. Tancat perimetral de delimitació d'excavacions obertes. 

YCB030 
  
Tancat perimetral de delimitació 
d'excavacions obertes. 

 

Condicions tècniques 
  
La seva funció serà impedir la caiguda de persones des d'altura a través del buit horitzontal. 
  
Es col·locarà abans d'iniciar l'activitat que provoca el risc de caiguda. 
  
Es verificarà que les tanques no presenten esquerdes ni estan deteriorades. 

Normes d'instal·lació 
  
El conjunt de tanques tindrà la longitud suficient per tancar l'excavació, havent d'estar totes 
les tanques unides entre si. 
  
El clos es col·locarà a una distància mínima de 2 m del perímetre de l'excavació. 
  
En closos amb més de tres tanques col·locades longitudinalment, es travaran les tanques al 
terra. 

Normes d'ús i manteniment 
  
En cas de ser imprescindible la retirada eventual del clos, es reposarà immediatament. 
  
Es verificarà amb regularitat que el clos segueix correctament col·locat. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA 
DE LA PROTECCIÓ 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  Els muntadors disposaran d'equips de protecció individual 
contra caigudes d'altura. 

 

Xoc contra objectes 
immòbils. 

  Es col·locaran elements de senyalització en el perímetre 
d'aquests buits. 
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5.3. Plataforma per a protecció de pas de vehicles sobre rases. 

YCB050 
  
Plataforma per a protecció de 
pas de vehicles sobre rases. 

 

Condicions tècniques 
  
La seva funció serà impedir la caiguda de vehicles des d'altura a través de les rases ja 
excavades. 
  
Es calcularà de manera que la plataforma suporti les càrregues dels vehicles que circulin sobre 
ella. 

Normes d'instal·lació 
  
S'instal·larà utilitzant mitjans mecànics. 
  
La plataforma s'ancorarà correctament, de manera que no pugui bascular ni lliscar, ni 
produeixi vibracions amb el pas de vehicles. 
  
La plataforma mai es recolzarà sobre entibacions ja realitzades. 

Normes d'ús i manteniment 
  
En cas de ser imprescindible la retirada eventual de la plataforma, es reposarà 
immediatament. 
  
Es verificarà amb regularitat que la plataforma segueix correctament col·locada. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA 
DE LA PROTECCIÓ 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  Els muntadors disposaran d'equips de protecció individual 
contra caigudes d'altura. 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

  Se senyalitzarà i delimitarà la zona afectada per les 
maniobres d'hissat, restringint-se el pas de vehicles i 
persones. 

  Abans de col·locar les eslingues per aixecar el sistema de 
protecció, es comprovarà que els elements d'hissat són 
adequats per al pes a suportar. 

 

Atrapament per 
objectes. 

  Per controlar el moviment dels elements suspesos 
s'empraran cordes guia. 
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5.4. Extintor. 

YCU010 
  
Extintor. 

 

Condicions tècniques 
  
La seva ubicació estarà definida en els plànols. 

Normes d'instal·lació 
  
S'instal·laran sobre patilles de penjat, acompanyats de la senyalització reglamentària. 

Normes d'ús i manteniment 
  
Tant les revisions periòdiques com la recàrrega seran realitzades per empreses autoritzades. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA 
DE LA PROTECCIÓ 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Sobreesforç.   Els elements pesats que componen el sistema de 
protecció col·lectiva es transportaran utilitzant mitjans 
mecànics. 
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5.5. Senyal provisional d'obra. 

YSV010 
  
Senyal provisional d'obra. 

  

Condicions tècniques 
  
La seva funció serà indicar una situació o un risc a tenir en compte. 
  
Les dimensions del senyal garantiran la seva bona visibilitat i comprensió. 

Normes d'instal·lació 
  
Es col·locarà a una altura i en una posició apropiades a l'angle visual de les persones a les 
quals vagi dirigida. 
  
Es comprovarà que no existeix cap obstacle que dificulti la seva visibilitat. 
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6. Oficis previstos 
  

 

  

Tot treballador intervinent en aquesta obra estarà sotmès a una sèrie de riscos comuns, no evitables, 
independentment de l'ofici o lloc de treball a exercir. Aquests riscos, juntament amb les mesures preventives a 
adoptar per minimitzar els seus efectes, es representen en la fitxa 'Mà d'obra en general'. 

  

A continuació s'exposa una relació d'aquells oficis previstos per a la realització de les diferents unitats d'obra 
contemplades en aquesta memòria, recollits cadascun d'ells en una fitxa en la qual s'assenyalen una sèrie de punts 
específics: identificació de les tasques a desenvolupar; riscos laborals no evitables, als quals amb major freqüència 
van a estar exposats els treballadors durant el desenvolupament del seu ofici o lloc de treball; mesures preventives 
a adoptar i proteccions individuals a utilitzar (EPIs), per minimitzar els seus efectes i aconseguir un treball més 
segur. 

  

 

  

Advertiment important 

  

De cap manera aquestes fitxes pretenen substituir l'obligació de la Formació Específica que ha de 
garantir l'empresari al treballador d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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6.1. Mà d'obra en general 

Mà d'obra en general   

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  En treballs en alçades superiors a 5  m s'utilitzaran 
plataformes de treball en substitució de les escales. 

  En cas d'utilitzar bastides, no seran bastides 
improvisades amb elements tals com bidons, caixes o 
revoltons. 

  S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu 
d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament 
instal·lats, quan es treballi a més de 2 m d'altura sobre 
una plataforma de treball sense baranes contra caigudes 
d'altura. 

  S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu 
d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament 
instal·lats, en les proximitats dels buits exteriors. 

  No se saltarà d'una plataforma de treball a una altra. 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  La zona de treball romandrà sempre neteja de greix, 
fang, formigó i obstacles. 

  Les eines i el material necessaris per treballar s'apilaran 
de forma adequada i fora dels llocs de pas. 

  A les zones de t reball existirà un nivell d'il·luminació 
adequat. 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

  Abans de col·locar les eslingues per aixecar les càrregues, 
es comprovarà que els elements d'hissat són adequats 
per al pes a suportar. 

  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

  S'utilitzaran les zones de pas i els camins senyalitzats en 
obra i s'evitarà la permanència sota plataformes de 
bastides. 

  Mai es retiraran els entornpeus de les plataformes de les 
bastides ni de les plataformes de treball. 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. 

 

Xoc contra objectes 
mòbils. 

  Els treballadors romandran allunyats de la zona del 
recorregut de la plataforma del muntacàrregues. 

  S'acotarà l'entorn d'aquelles màquines les parts mòbils de 
les quals, peces o tubs puguin envair altres zones de 
treball. 

 

Cop i tall per objectes o 
eines. 

  No es transportaran eines punxants o tallants ni a les 
mans ni a les butxaques. 

  S'utilitzaran les eines adequades per a l'obertura de 
recipients i envasos. 

 

Sobreesforç.   S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Els elements pesats, voluminosos o de difícil adherència 

es transportaran utilitzant mitjans mecànics. 
  Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la 

manipulació de peces pesades. 
  Per agafar el pes es mantindrà en tot moment l'esquena 

recta i per carregar-ho o transportar-ho es farà en posició 
dreta pegant-ho al cos. 

  S'interrompran els processos de llarga durada que 
requereixin moviments repetits. 

 

Exposició a 
temperatures 
ambientals extremes. 

  En els treballs a l'aire lliure, s'evitarà l'exposició 
perllongada a les altes temperatures a l'estiu i a les 
baixes temperatures a l'hivern. 

  En els treballs exposats a temperatures ambientals 
extremes, el treballador s'aplicarà crema protectora, 
beurà aigua amb freqüència i realitzarà les activitats més 
dures a primera hora del matí, per evitar l'excés de calor. 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  No es treballarà en cap recinte confinat sense bona 
ventilació. 

  Se seguiran les instruccions del fabricant per a l a 
utilització dels productes. 

 

Incendi.   Es verificarà l'existència d'un extintor a la zona amb el 
risc d'incendi. 

  No es fumarà a la zona de treball. 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

  Els operaris no se situaran a les proximitats de les 
màquines durant el seu treball, especialment durant les 
maniobres de marxa cap enrere dels vehicles. 

 

Exposició a agents 
psicosocials. 

  Es repartiran els treballs per activitats afins. 
  S'indicarà la prioritat de les diferents activitats, per evitar 

el cavalcament entre els treballadors. 
  S'evitaran les conductes competitives entre treballadors. 
  S'informarà als treballadors sobre el nivell de qualitat del 

treball que han realitzat. 
  Es motivarà al treballador responsabilitzant-lo de la seva 

tasca. 

 

Derivat de les 
exigències del treball. 

  No es prolongarà excessivament la jornada laboral, per 
evitar l'estrès. 

  Es planificaran els diferents treballs de la jornada, tenint 
en compte una part de la mateixa per a possibles 
imprevists. 

  El treballador no realitzarà activitats per les quals no 
estigui qualificat. 

 

Personal.   S'incentivarà la utilització de mesures de seguretat. 
  S'informarà als treballadors sobre els riscos laborals que 

es poden trobar. 
  S'informarà sobre les conseqüències que pot tenir el no 

usar els equips de protecció individual adequats. 
  Es planificaran amb regularitat reunions sobre seguretat 

en el treball. 
  Es conscienciarà als treballadors sobre la seva 

responsabilitat en la seguretat dels seus companys. 
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Deficiència en les 
instal·lacions de neteja 
personal i de benestar 
de les obres. 

  Es verificarà l'existència d'una farmaciola en un lloc 
accessible per als treballadors. 

  La situació del material de primers auxilis serà estratègica 
per garantir una prestació ràpida i eficaç. 

  El material de primers auxilis serà revisat periòdicament. 
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7. Unitats d'obra 
  

 

  

A continuació s'exposa una relació, ordenada per capítols, de cadascuna de les unitats d'obra, en les quals 
s'analitzen els riscos laborals no evitables que no hem pogut eliminar, i que apareixen en cadascuna de les fases 
d'execució de la unitat d'obra, descrivint-se per a cadascuna d'elles les mesures preventives a adoptar i els 
sistemes de senyalització i protecció col·lectiva a utilitzar per poder controlar els riscos o reduir-los a un nivell 
acceptable, en cas de materialitzar-se l'accident. 

  

Al seu torn, cadascuna d'aquestes fitxes recull, a manera de resum, la relació de maquinària, bastimentada, petita 
maquinària, equip auxiliar i p rotecció col·lectiva utilitzats durant el desenvolupament dels treballs, i els oficis 
intervinents, amb indicació de la fitxa corresponent a cadascun d'ells. 

  

Els riscos inherents a l'ús de tots aquests equips (maquinària, bastimentades, etc.) són els descrits en les fitxes 
corresponents, havent-se de tenir en compte les mesures de prevenció i protecció que en elles s'indiquen, en totes 
les fases en les quals s'utilitzin aquests equips. D'aquesta manera es pretén evitar repetir, en diferents fases, els 
mateixos equips amb els seus riscos, ja que els riscos associats a ells ja han quedat reflectits amb caràcter general 
per al seu ús durant tota l'obra en les fitxes corresponents. 

  

 

  

Advertiment important 

  

Aquesta exhaustiva identificació de riscos no es pot considerar una avaluació de riscos ni una 
planificació de la prevenció, simplement representa una informació que es pretén sigui de gran utilitat 
per a la posterior elaboració dels corresponents Plans de Seguretat i Salut i Prevenció de Riscos 
Laborals, documents en els quals s'avaluaran, per part de l'empresa, les circumstàncies reals de 
cadascun dels llocs de treball en funció dels mitjans dels quals es disposi. 

  

El Pla de Seguretat i Salut és el document que, en construcció, conté l'avaluació de riscos i la 
planificació de l'activitat preventiva, sent essencial per a la gestió i aplicació del Pla de Prevenció de 
Riscos Laborals. Estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes en l'ESS, en 
funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, 
que no podran implicar una disminució dels nivells de protecció prevists en l'ESS. 
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7.1. Excavació en rases, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. 

ACE040 Excavació en rases, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig en el terreny. 
−  Situació dels punts topogràfics. 
−  Excavació en successives rases horitzontals 

i extracció de terres. 
−  Càrrega mecânica a camió de les terres 

excavades. 

  
           
  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a 
diferent nivell. 

  Se senyalitzarà la vora de l'excavació.   YSM005 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  L'interior de l'excavació es mantindrà net.   

  
           

Fase d'execució Situació dels punts topogràfics. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a 
diferent nivell. 

  No es treballarà en zones properes a les 
vores i als talls del terreny. 

  YSM010 

 

Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  No es treballarà en zones on es puguin 
produir despreniments de roques, terres 
o arbres. 

  YSM010 

 

Atropellament 
amb vehicles. 

  Es verificarà l'absència de persones en el 
radi d'acció de la màquina. 

  YSM005 

  
           

Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  No s'apilarà la terra en zones situades a 
menys de 2 m de la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega mecânica a camió de les terres excavades. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes 
despresos. 

  S'evitarà la circulació de persones sota la 
vertical de risc de caiguda de materials. 

  

  
7.2. Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació, i compactació amb picó vibrant de guiat 
manual. 

ACR020 Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació, i compactació amb picó 
vibrant de guiat manual. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Estesa del material de reblert en tongades 

d'espessor uniforme. 
−  Humectació o dessecació de cada tongada. 
−  Compactació. 

  
           
  
           

Fase d'execució Estesa del material de reblert en tongades d'espessor 
uniforme. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  En les operacions de descàrrega del 
material, els camions no s'aproximaran a 
les vores de l'excavació, per evitar 
sobrecàrregues que afectin a l'estabilitat 
del terreny. 

  YCB060 

  
           

Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Aixafament 
per bolcada 
de màquines. 

  El camió cuba tindrà una sortida d'aigua 
lateral, per evitar la necessitat 
d'aproximar-se a les vores dels talussos. 

  

  
           

Fase d'execució Compactació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el 
radi d'acció de la màquina. 

  YSM005 

  
7.3. Desmuntatge de lluminària exterior instal·lada en superfície, amb mitjans manuals. 

DII010 Desmuntatge de lluminària exterior instal·lada en superfície, amb mitjans 
manuals. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Desmuntatge de l'element. 
−  Retirada i apilament del material desmuntat. 
−  Neteja de les restes de l'obra. 
−  Càrrega manual del material desmuntat i 

restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
           
  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  La zona de t reball es mantindrà en 
perfectes condicions d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Sobreesforç.   Per agafar el pes es mantindrà en tot 
moment l'esquena recta i per carregar-ho 
o transportar-ho es farà en posició dreta 
pegant-ho al cos. 

  

  
7.4. Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant fresadora en fred compacta. 

DMF005 Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant fresadora en fred 
compacta. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig de la superfície a fresar. 
−  Fresat del paviment. 
−  Escombrat de la superfície. 
−  Neteja de les restes de l'obra. 
−  Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió 

o contenidor. 

  
           
  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a 
la zona en la qual s'està realitzant el 
fresat, indicant-se itineraris alternatius. 

  YSM006 

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  La zona de t reball es mantindrà en 
perfectes condicions d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes 
despresos. 

  S'evitarà la circulació de persones sota la 
vertical de risc de caiguda de materials. 

  YCV020 
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7.5. Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic, amb martell pneumàtic. 

DMF010 Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic, amb martell pneumàtic. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig de la superfície a demolir. 
−  Demolició de l'element. 
−  Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. 
−  Retirada i arreplegat de enderrocs. 
−  Neteja de les restes de l'obra. 
−  Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

  
           
  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a 
la zona en la qual s'està realitzant la 
demolició, indicant-se itineraris 
alternatius. 

  YSM006 

  
           

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el 
radi d'abast dels fragments o partícules 
que es desprenen. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a 
agents 
químics. 

  La runa es regarà amb freqüència, per 
evitar la formació de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  La zona de t reball es mantindrà en 
perfectes condicions d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Sobreesforç.   Per agafar el pes es mantindrà en tot 
moment l'esquena recta i per carregar-ho 
o transportar-ho es farà en posició dreta 
pegant-ho al cos. 

  

  
7.6. Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell 
picador. 

DMX020 Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Demolició de l'element. 
−  Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. 
−  Retirada i arreplegat de enderrocs. 
−  Neteja de les restes de l'obra. 
−  Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió 

o contenidor. 

  
           
  
           

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el 
radi d'abast dels fragments o partícules 
que es desprenen. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a 
agents 
químics. 

  La runa es regarà amb freqüència, per 
evitar la formació de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  La zona de t reball es mantindrà en 
perfectes condicions d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes 
despresos. 

  S'evitarà la circulació de persones sota la 
vertical de risc de caiguda de materials. 

  YCV020 

  
7.7. Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic. 

DMX050 Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb 
martell pneumàtic. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Demolició de l'element. 
−  Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. 
−  Retirada i arreplegat de enderrocs. 
−  Neteja de les restes de l'obra. 
−  Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

  
           
  
           

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el 
radi d'abast dels fragments o partícules 
que es desprenen. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a 
agents 
químics. 

  La runa es regarà amb freqüència, per 
evitar la formació de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  La zona de t reball es mantindrà en 
perfectes condicions d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Sobreesforç.   Per agafar el pes es mantindrà en tot 
moment l'esquena recta i per carregar-ho 
o transportar-ho es farà en posició dreta 
pegant-ho al cos. 

  

  
7.8. Cable multipolar de coure RV-K, amb aïllament. 

IEH010 
IEH010c 

Cable multipolar de coure RV-K, amb aïllament. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Estesa del cable. 
−  Connexionat. 
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7.9. Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat. 

IUP010 Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Excavació. 
−  Clavat de l'elèctrode. 
−  Col·locació de l'arqueta de registre. 
−  Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. 
−  Reblert de la zona excavada. 
−  Connexionat a la xarxa de terra. 
−  Realització de proves de servei. 

  
           
  
           

Fase d'execució Excavació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a 
diferent nivell. 

  Per passar sobre una excavació oberta, 
no se saltarà d'un costat a un altre 
d'aquesta. 

  YCB040 

 

Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  No s'apilarà la terra en zones situades a 
menys de 2 m de la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Reblert de la zona excavada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  Els materials de reblert no s'apilaran a les 
vores de les excavacions. 

  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Altres.   Prèviament a la realització de les proves 
de servei, es comprovarà que no ha 
quedat cap element accessible a tercers 
que, manipulat de forma inoportuna, 
pugui donar lloc a imprevists. 

  

  
7.10. Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat. 

IUP030 Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de 
cobre trenat. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig del recorregut. 
−  Estesa del conductor nu de terra. 
−  Connexionat del conductor nu de terra 

mitjançant borns d'unió. 

  
           

  
7.11. Conductor aïllat de terra d'enllumenat públic format per cable unipolar. 

IUP040 Conductor aïllat de terra d'enllumenat públic format per cable unipolar. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Estesa del conductor aïllat de terra. 
−  Connexionat del conductor aïllat de terra. 

  
           

  
7.12. Paviment asfàltic realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de 
rodolament. 

MPB010 Paviment asfàltic realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent 
AC16 surf D, per a capa de rodolament. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Transport de la barreja bituminosa. 
−  Extensió de la barreja bituminosa. 
−  Compactació de la capa de barreja 

bituminosa. 
−  Execució de juntes transversals i 

longitudinals en la capa de barreja 
bituminosa. 

  
           
  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 
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Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a 
la zona que s'està pavimentant, indicant-
se itineraris alternatius. 

  YSM006 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

  S'evitarà el contacte de l a pell amb els 
productes bituminosos. 

  

  
7.13. Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, per ús públic en zona de passos de peatons, 
col·locada picat de pitxell amb morter, sobre solera de formigó no estructural, abocament des de camió 
amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

MPH010b Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, per ús públic en zona de 
passos de peatons, col·locada picat de pitxell amb morter, sobre solera de 
formigó no estructural, abocament des de camió amb estès i vibrat 
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig de mestres i nivells. 
−  Abocament i compactació de la solera de 

formigó. 
−  Estesa de la capa de morter. 
−  Humectació de les peces a col·locar. 
−  Col·locació individual, a pic de maceta, de 

les peces. 
−  Formació de juntes i trobades. 
−  Neteja del paviment i les juntes. 
−  Preparació i estesa de la beurada líquida 

per a reblert de junts. 
−  Neteja final amb aigua, sense eliminar el 

material de rejuntat. 

  
           
  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a 
la zona que s'està pavimentant, indicant-
se itineraris alternatius. 

  YSM006 

  
           

Fase d'execució Abocament i compactació de la solera de formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o 
eines. 

  Es comprovarà que en les zones a 
formigonar no hi ha objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Estesa de la capa de morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

  S'evitarà el contacte de la pell amb el 
morter. 

  

  
           

Fase d'execució Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o 
eines. 

  Es tindrà especial cura en la manipulació 
de peces acabades de tallar. 

  

  
           

Fase d'execució Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

  S'evitarà el contacte de les mans amb la 
beurada. 

  

  
7.14. Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, realitzada amb una mescla de pintura 
acrílica a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa i microesferes de vidre, 
aplicada mecànicament mitjançant polvorització. 

MSH010b 
MSH010c 

Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, realitzada amb una 
mescla de pintura acrílica a base de resines acríliques, color blanc, acabat 
setinat, textura llisa i microesferes de vidre, aplicada mecànicament 
mitjançant polvorització. 
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FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Escombratge mitjançant escombradora 

mecànica. 
−  Premarcatge. 
−  Aplicació mecànica de la mescla mitjançant 

polvorització. 

  
           

  
7.15. Marca vial per a fletxes i inscripcions, retroreflector en sec, realitzada amb una mescla de pintura 
acrílica a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa i microesferes de vidre, 
aplicada mecànicament mitjançant polvorització. 

MSH030b Marca vial per a fletxes i inscripcions, retroreflector en sec, realitzada amb 
una mescla de pintura acrílica a base de resines acríliques, color blanc, 
acabat setinat, textura llisa i microesferes de vidre, aplicada 
mecànicament mitjançant polvorització. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Escombratge mitjançant escombradora 

mecànica. 
−  Premarcatge. 
−  Aplicació mecànica de la mescla mitjançant 

polvorització. 

  
           

  
7.16. Panell complementari de trànsit d'acer galvanitzat. 

TSV060 Panell complementari de trànsit d'acer galvanitzat. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Muntatge. 

  
           

  
7.17. Pal de tub d'alumini. 

TSV100 Pal de tub d'alumini. 

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i marcat dels eixos. 
−  Excavació. 
−  Formigonat de la base de recolzament. 
−  Col·locació de la placa d'ancoratge. 
−  Fixació del pal. 
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1.- INTRODUCCIÓ. 
 

El present annex es redacta amb la finalitat de facilitar una especificació de control de qualitat  a aplicar sobre els 
materials i les unitats d'obra més rellevants, i estarà d'acord amb les condicions de control establertes al plec de 
condicions tècniques. 

 

Aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la construcció, el manteniment i la conservacióde 
les instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de controls: el 
control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, havent estat elaborat atenent a les 
prescripcions de l a normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de 
Condicions del present projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

•  El control de recepció en obra dels productes. 
•  El control d'execució de l'obra. 
•  El control de l'obra acabada. 

Per a això: 

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és conforme 
a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i f acilitarà al director d'obra i a l director de 
l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, si 
així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director de l'Execució 
de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública competent, que asseguri la 
seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: 
PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 
MATERIALS. 
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en la 
reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i el 
marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ:  
PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
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3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE 
L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, s'enumeren les 
fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, per 
la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no 
obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar durant 
l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així com les proves 
de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima de 
control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a verificar per 
part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de servei a 
realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

  

DII010b Desmuntatge de lluminària exterior situada a menys de 12 m d'altura, instal·lada en 
columna o paret amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements als quals pugui 
estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor  i transport a abocador 

166,00 U 

 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DMF010 Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

261,20 m 

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per paviment   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DMX020 Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora 
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

40,00 m² 

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per paviment   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DMX050 Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

20,00 m² 

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per paviment   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

ACE040 Excavació en rases per calçada amb mitjans mecànics i manuals, de fondaria 
1,00m,per 0,4m d'amplada amb retirada dels materials excavats i càrrega a camió i 
transport abocador. 

261,20 m 

ACE040b Excavació en rases per vorera amb mitjans mecànics i manuals, de fondaria 
0,65m,per 0,5m d'amplada amb retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

282,00 m 

ACE040d Excavació i reblet de rases per terra amb mitjans mecànics i manuals, de fondaria 
0,65m,per 0,2m d'amplada amb retirada dels materials excavats i càrrega a camió i 
estesa de conducció de BT 

80,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteig en el terreny.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Dimensions en planta, cotes 

de fons i cotes entre eixos. 
1 cada 20 m   Errors superiors al 2,5‰. 

  Variacions superiors a ±100 mm. 
1.2 Distàncies relatives a llindes 

de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 

especificacions de projecte. 
2.2 Cota del fons. 1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 

especificacions de projecte. 
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa   Variacions no acumulatives de 50 mm en 

general. 
2.4 Identificació de les 

característiques del terreny 
del fons de l'excavació. 

1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions de 
l'estudi geotècnic. 

2.5 Discontinuïtats del terreny 
durant el tall de terres. 

1 per rasa   Existència de llenties o restes d'edificacions. 
 
  

ACR020b Reblert i enrajolat de rases de vorera de canalitzacions elèctriques de BT amb tub 
de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 110 mm de 
diàmetre nominal amb fil guia, per a 1 circuit d'enllumenat, situats en vorera, 
reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub, resta de reblert 
amb material procedent de l'excavació compactada al 95% del P.M. i finalització 
amb 15 cm. de formigó deixant la partida preparada per a la col·locació del 
paviment. part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. 

282,00 m 

ACR020c Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i 
compactació al 90% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

261,20 m 

 
  

FASE 1 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada   Superior a 25 cm. 
1.2 Materials de les diferents 

capes. 
1 per tongada   No són de característiques uniformes. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.3 Pendent transversal de la 

superfície de les capes durant 
l'execució del reomplert. 

1 per tongada   Inferior al 6%. 
  No permet assegurar l'evacuació de les 

aigües sense perill d'erosió.  
  

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Uniformitat de la superfície 

d'acabat. 
1 per tongada   Existència d'assentaments. 

 
  

MPB010 Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en 
calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa. 

1.637,00 m² 

 
  

FASE 1 Extensió de la barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Ordre d'aplicació. 1 cada 100 m²   No s'ha començat per la vora inferior. 

  No s'ha realitzat per franges longitudinals. 
1.2 Amplada de les franges. 1 cada 100 m²   No s'ha realitzat el menor nombre de junts 

possible.  
  

FASE 2 Compactació de la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Compactació. 1 cada 100 m²   No s'ha realitzat longitudinalment, de manera 

contínua i sistemàtica. 
  No s'ha realitzat a l a major temperatura 

possible. 
2.2 Acabat de la superfície. 1 cada 100 m²   No ha presentat una textura homogènia, 

uniforme i exempta de segregacions.  
  

FASE 3 Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Separació entre junts 

transversals de capes 
superposades. 

1 cada 100 m²   Inferior a 5 m. 

3.2 Separació entre junts 
longitudinals de capes 
superposades. 

1 cada 100 m²   Inferior a 15 m. 

 
  

MPH010b Enrajolat de lloseta de formigó per a gual accessible, acabada amb botons, 
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3,1 cm, 
vermell, per ús públic en exteriors en zona de passos de peatons, col·locada picat 
de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó no estructural 
(HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat 
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

20,00 m² 

 
  

FASE 1 Abocament i compactació de la solera de formigó.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Gruix. 1 cada 100 m²   Inferior a 30 cm. 
1.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 cada 100 m²   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 2 Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Gruix del junt. 1 cada 100 m²   Inferior a 1,5 mm. 

  Superior a 3 mm.  
  

FASE 3 Formació de juntes i trobades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Junts de dilatació. 1 cada 100 m²   No coincidència amb les juntes de dilatació 

de la pròpia estructura. 
  Inexistència de j untes en encontres amb 

elements fixos, com pilars o arquetes de 
registre. 

3.2 Juntes de contracció. 1 cada 100 m²   Separació entre junts superior a 6 m. 
  Superfície delimitada per junts superior a 30 

m².  
  

MSH010b Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, de 15 cm d'amplada, 
realitzada amb una mescla de pintura acrílica a base de resines acríliques, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa i microesferes de vidre, aplicada mecànicament 
mitjançant polvorització. 

48,00 m 

MSH010c Marca vial de detenció STOP de 40 cm d'amplada y longitud variable. 38,40 m 

MSH030c Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma 
normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el 
premarcatge inclós 

4,00 u 

MSH030d Pintat de paraula STOP amb lletra d'1,20 m de alçada 5,00 u 

MSH030e Pintat de graelles de prohibit aparcar a la calçada entre places de minusvàlids 22,00 m² 
 
  

FASE 1 Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Color, forma, dimensions i 

situació. 
1 cada 100 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Vores de la marca vial. 1 cada 100 m   Les vores no han quedat correctament 

perfilades.  
  

IEH010 Cable multipolar RV-K, no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 
(-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 
PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. 

556,60 m 

IEH010c Cable multipolar RV-K, no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 
(-K) de 4G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 
PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. 

556,60 m 
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FASE 1 Estesa del cable.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Secció dels conductors. 1 per cable   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Colors utilitzats. 1 per cable   No s'han utilitzat els colors reglamentaris.  
  

FASE 2 Connexionat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Connexionat. 1 per circuit 

d'alimentació 
  Manca de subjecció o de continuïtat. 
  Seccions insuficients per a les intensitats 

d'arrencada.  
  

IUP010 Piqueta de connexió a terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de 
longitud. 

8,00 U 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Clavat de l'elèctrode.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Fixació. 1 per elèctrode   Insuficient.  
  

FASE 3 Col·locació de l'arqueta de registre.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Situació. 1 per pericó   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
3.2 Accessibilitat. 1 per pericó   Difícilment accessible.  
  

FASE 4 Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Connexió del cable. 1 per elèctrode   Manca de subjecció o de continuïtat. 

  Absència del dispositiu adequat. 
4.2 Tipus i secció del conductor. 1 per conductor   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 5 Reblert de la zona excavada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Additius. 1 per unitat   Absència d'additius.  
  

FASE 6 Connexionat a la xarxa de terra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Pont de comprovació. 1 per unitat   Connexió defectuosa a la xarxa de terra.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 
Normativa d'aplicació GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas  

  

TSV060b Panell en lama d'alumini de dimensions 1.200x300x5 mm, amb retroreflectància 
nivell 2 (H.I.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

43,00 U 

 
  

FASE 1 Muntatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Altura. 1 per unitat   Variacions superiors a ±50 mm. 
1.2 Desplom. 1 per unitat   Superior al 2%.  
  

TSV100 Pal d'alumini telescòpic de 8 ranunes segon OMSC, de tub d'alumini, de secció circular, 
de 100 mm de diàmetre i 7 mm de gruix, per a suport de senyalització informativa 
urbana segons OMSVC fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I mitjançant placa 
d'ancoratge amb perns. 

14,00 U 

 
  

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Replanteig. 1 per unitat   Variacions superiors a ±30 mm.  
  

YPA010 Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra. 1,00 U 
 
  

FASE 1 Presentació en sec de la canonada i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 per canonada   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA:  
PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat s'estableixen 
les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les 
prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu 
ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execució de l'obra, com 
les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la Direcció facultativa 
durant el transcurs de l'obra. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- VALORACIÓ ECONÒMICA 
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5.- VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al projecte, 
al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi 
d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves 
de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera 
diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per 
entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, diferents i 
independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de l'obra, 
sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a 
confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 1.300,00 Euros. 
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2.- AGENTS INTERVINENTS  
2.1.- Identificació 
El present estudi correspon al projecte Projecte de millora i modernització de poligons, situat en . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor  Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
Projectista  Ramon Besora Vives 
Director d'Obra A designar pel promotor 
Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 
153.278,96€. 
 
2.1.1.- Productor de residus (promotor) 
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden 
presentar tres casos: 

1. La persona física o j urídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o d emolició; en 
aquelles obres que no precisin de l licència urbanística, tindrà la consideració de pr oductor del residu la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que ocasionin un 
canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i 
demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
 
2.1.2.- Posseïdor de residus (constructor) 
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat 
de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les obres. 
 

2.1.3.- Gestor de residus 
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la 
recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes 
operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència 
d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus (promotor) amb 
anterioritat al començament de les obres. 
 
2.2.- Obligacions  
2.2.1.- Productor de residus (promotor) 
Ha d'incloure en el projecte d'execució de l 'obra un estudi de ges tió de residus de construcció i demolició, que 
contindrà com a mínim: 
1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició 

que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en 
l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran 
ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de 
la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de pr escripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i d emolició, que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts 
en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació 
per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en particular, en el present 
estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant 
els cinc anys següents. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos 
que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada selectiva, 
per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors 
autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una fiança 
o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en relació 
amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats 
autònomes corresponents. 

 
2.2.2.- Posseïdor de residus (constructor) 
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la 
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme 
les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i s ense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en 
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un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es 
destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de r eutilització, reciclat o a al tres formes de 
valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, 
si escau, el nombre de l licència de l 'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues 
unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de 
les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i d emolició efectuï únicament operacions de 
recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de l liurament haurà de f igurar també el 
gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per part 
dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions adequades 
d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva 
posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es 
produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de 
la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present 
apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma excepcional, i 
sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir 
al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors 
fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a 
lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la 
documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

 
2.2.3.- Gestor de residus 
A més de l es recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició 
complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el 
qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de 
residus, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o 
del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les 
quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació 
continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de 
mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius de la 
gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de procedència. 
Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de r ecollida, emmagatzematge, 
transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els 
certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus. 

4. En el cas q ue manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment 
d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se 
separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que 

tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i 
demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, 
el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de f ebrero, del Ministerio de R elaciones con las Cortes y de l a Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 
de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 
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Modificat per: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Llei reguladora dels residus 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993 

Modificada per: 

Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña 
(PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el 
canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 
 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
GENERATS EN L'OBRA. 
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació vigent 
en matèria de gestió de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
Lista europea de residuos", donant lloc als següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra 
diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma 
fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la 
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos" 
RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
2 Fusta 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
4 Paper i cartró 
5 Plàstic 
6 Vidre 
7 Guix 
8 Escombraries 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 
2 Formigó 
3 Maons, teules i materials ceràmics 
4 Pedra 
RCE potencialment perillosos 
1 Altres   

5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes de 
materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de c ada unitat de obra, 
determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de 
l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de l es terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les 
dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient entre el 
pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" Codi LER Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 0,00 0,000 127,470 
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 
01. 

17 03 02 1,00 256,140 256,140 

2 Fusta 
Fusta. 17 02 01 1,10 0,029 0,026 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,064 0,030 
Metalls barrejats. 17 04 07 1,50 0,232 0,155 
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,007 0,005 
4 Paper i cartró 
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,126 0,168 
5 Plàstic 
Plàstic. 17 02 03 0,60 0,061 0,102 
6 Escombraries 
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 
17 06 03. 

17 06 04 0,60 0,001 0,002 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats 
en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 1,50 0,024 0,016 

RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 
Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,020 0,013 
2 Formigó 
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 12,760 8,507  
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
Lista europea de residuos" 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació -381,855 127,470 
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 256,140 256,140 
2 Fusta 0,029 0,026 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,303 0,190 
4 Paper i cartró 0,126 0,168 
5 Plàstic 0,061 0,102 
6 Vidre 0,000 0,000 
7 Guix 0,000 0,000 
8 Escombraries 0,025 0,018 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 0,020 0,013 
2 Formigó 12,760 8,507 
3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000 
4 Pedra 0,000 0,000  
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6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE 
L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, 
optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a 
més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i 
planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus 
generats durant l'execució de l'obra: 
- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de 

fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic corresponent amb 
el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses 
dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb 
el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de 
l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal d'evitar 
els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a l 'obertura de les 
peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució, 
minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i e ls seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de 
l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat 
d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de la 
gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execució de l'obra 
per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, 
ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 
QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i d emolició requerirà autorització 
prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes 
establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de 
les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini 
de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat 
i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista l'adequada 
formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i enderrocament 
haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de 
l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el procés 
es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les 
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

  

Material segons "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos" 

Codi LER Tractament Destí Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
Terra i pedres diferents de les 
especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 Reutilització Pròpia obra 381,855 127,470 

Terra i pedres diferents de les 
especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 Reutilització Pròpia obra 1.043,174 651,984 

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt   
Barreges bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 17 03 01. 17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 256,140 256,140 

2 Fusta   
Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,029 0,026 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)   
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,064 0,030 
Metalls barrejats. 17 04 07 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,232 0,155 
Cables diferents dels especificats en el 
codi 17 04 10. 17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,007 0,005 

4 Paper i cartró   
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,126 0,168 
5 Plàstic   
Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,061 0,102 
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Material segons "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos" 

Codi LER Tractament Destí Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

6 Escombraries   
Materials d'aïllament diferents dels 
especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 
03. 

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,002 

Residus barrejats de construcció i 
demolició diferents dels especificats en 
els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,024 0,016 

RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids   
Residus de sorra i argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,020 0,013 
2 Formigó   
Formigó (formigons, morters i 
prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 12,760 8,507 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  

  
 

8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada 
per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents 
quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra objecte 
d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU" 
Formigó 12,760 80,00 NO OBLIGATÒRIA 
Maons, teules i materials ceràmics 0,000 40,00 NO OBLIGATÒRIA 
Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,303 2,00 NO OBLIGATÒRIA 
Fusta 0,029 1,00 NO OBLIGATÒRIA 
Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 
Plàstic 0,061 0,50 NO OBLIGATÒRIA 
Paper i cartró 0,126 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i enderrocament 
dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà 
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de 

construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la 
instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma excepcional, i 
sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al 
posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors 
fraccions. 
 

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, 
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 
ordenances municipals, o bé en  sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una 
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i 
llegible la següent informació: 
- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o 
altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es 
dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb 
tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a 
cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la 
llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o 
deposició, i el constructor o e l cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable 
aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es 
disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres 
obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de l es canaletes de les cubes de subministrament de f ormigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o p erillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 
metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigente sobre esta materia, així 
com la legislació laboral d'aplicació. 
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10.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIÓ 
DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els 
preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió de Residus del pressupost 
del projecte. 

Capítol TOTAL (€) 
09 2.175,00   

11.- DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les entitats 
locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta 
gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislació 
autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim i 
màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 
- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    40.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió de 
RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 153.278,96€ 
             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA 
FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de 
gestió 
(€/m³) 

Import (€) % 
s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 
Terres i petris de l'excavació -381,855 127,470 4,00     

Total Nivell I       509,880(1) 0,33 
A.2. RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa pètria 12,780 8,520 10,00     
RCE de naturalesa no pètria 256,684 256,644 10,00     
RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00     

Total Nivell II 269,464 265,164   2.651,64(2) 1,73 
Total       3.161,52 2,06 

Notes: 
(1) Entre 40,00€ i 60.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 
Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 229,92 0,15 
       

TOTAL: 3.391,44€ 2,21   

12.- PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A 
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE 
GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
Els plànols de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, no s'adjunten al present estudi per 
la baixa complexitat de la seva gestió i es definiran en la fase d'execució. 

S'hauran d'especificar la ubicació de: 
 

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE. 

- Els contenidors per a residus urbans. 

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó. 

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau. 

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar. 

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha. 

Aquests PLÀNOLS hauran de ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així com 
a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del director d'obra i 
del director de l'execució de l'obra. 
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NOVATILU ALML70A4T4_32 MILAN M LED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  68  95  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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TIPUS 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 15.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML70A4T4_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 12399 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 555 cd/klm
con 80°: 467 cd/klm
con 90°: 102 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12400 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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TIPUS 1 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML70A4T4_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML70A4T4_32
Flujo luminoso (Luminaria): 12399 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12400 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  68  95  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TIPUS 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 15.000 m
Trama: 10 x 10 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 18.07 6.30
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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TIPUS 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.47 7.84
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.32 3.98
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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TIPUS 2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 22.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML70A4T4_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 12399 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 462 cd/klm
con 80°: 584 cd/klm
con 90°: 366 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12400 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 34.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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TIPUS 2 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML70A4T4_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML70A4T4_32
Flujo luminoso (Luminaria): 12399 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12400 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  68  95  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TIPUS 2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:286

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 22.000 m
Trama: 12 x 15 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 18.98 5.46
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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TIPUS 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.42 3.83
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.42 3.83
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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TIPUS 3 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML70A4T4_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 9919 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 584 cd/klm
con 80°: 350 cd/klm
con 90°: 38 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9920 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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TIPUS 3 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML70A4T4_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML70A4T4_32
Flujo luminoso (Luminaria): 9919 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9920 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  68  95  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TIPUS 3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.53 6.21
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

Página 14



TIPUS 3 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.56 3.23
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.56 5.74
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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TIPUS 4 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML70A4T4_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 8994 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 363 cd/klm
con 90°: 41 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8995 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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TIPUS 4 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML70A4T4_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML70A4T4_32
Flujo luminoso (Luminaria): 8994 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8995 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  68  95  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TIPUS 4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.03 7.03
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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TIPUS 4 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.26 5.55
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.57 6.48
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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TIPUS 5 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 11.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML70A4T4_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 9919 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 566 cd/klm
con 80°: 441 cd/klm
con 90°: 79 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9920 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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TIPUS 5 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML70A4T4_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML70A4T4_32
Flujo luminoso (Luminaria): 9919 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9920 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  68  95  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TIPUS 5 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.12 6.56
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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TIPUS 5 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.64 4.92
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.95 7.14
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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CARACTERÍSTIQUES LLUMINÀRIES 
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DETALLES

CARACTERÍSTICAS

ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 

Ref. ALML

MILAN M
LED

RAL
9022

IK
10

IP
66

power
LEDe+

FHS

<1%

Cuerpo:

Tornillería:

Bloque Óptico:

Equipo Electrónico:

Regulación:

Reducción de flujo:

Fuente de Luz:

Acabado:

Altura de Montaje:

Fijación:

Orientable:

Fundición de aluminio inyectado a presión. Vidrio templado de 4 
mm.

Tornillería de acero inoxidable.

Módulo NOVATILUX en 1 formato (32 LED). Consultar temperaturas 
de color y distribuciones lumínicas.

Driver regulable de corriente constante. Incorporado dentro de la 
luminaria, precableado sobre placa de acero galvanizada. Clase II. 
Protector de sobretensiones de 20kA.

Regulación compatible con: PWM - 0-10V - R ajustable.

Opciones de reducción de flujo:  
Doble nivel con línea de mando o con temporizador programable. 
Multi-nivel con temporizador re-programable. 
Telegestión.

LED: 60 - 80 W.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado elec-
trostáticamente, y sublimado al horno. Resistente a la corrosión. 
Color RAL 9022.

5 - 12 m.

Lateral o Top: Ø60 mm.

Luminaria orientable de º a 15º de inclinación.

IP
66
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PROYECTOS

CUADRO TÉCNICO

WEB

NOVATILU.COM
CONTÁCTANOS

T  +34 961 401 000
INFO@NOVATILU.COM

EFICIENCIA NOMINAL 172lm/W

 

CRI
>70%

 REF. FHS P (W) Nº LEDS lm
(REAL)

EF.
(REAL)

    [lm/
W

] KG L
90 Tª DE TRABAJO

ALML60 LED <1% 60W 32 7602 126.7 6.9 >109000h. de -30 a +50ºC

ALML80 LED <1% 80W 32 9848 123.1 7 >109000h. de -30 a +50ºC

      

Ø
6
0
X
9
0

9
5

625

2
9
0

550

180º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

ASIMÉTRICA EXTENSIVA (AE)ASIMÉTRICA INTENSIVA (AI) ASIMÉTRICA MEDIA (AM)

ASIMÉTRICA FORWARD (F)

4000k 5000k3000k Ámbar
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