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1. Antecedents i objecte 

A data de 6 de maig de 2020 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va dictar la resolució número 726/2020 
on es disposa la contractació del servei per a la redacció del projecte constructiu de les reparacions 
necessàries a la Plaça dels Països Catalans, ocasionades pels episodis de fortes pluges , amb número 
d’expedient general 1118/2020 i referència AJCOR0104742020. 

Fent aquesta resolució es contracta a TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. per la realització dels treballs de 
redacció del projecte constructiu de les reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans, 
ocasionades pels episodis de fortes pluges, amb un termini de redacció de dos mesos.  

Al gener de 2020, en la setmana del 20 al 24 es van patir pluges de considerable importància a Corbera de 
Llobregat. Un dels punts del clavegueram municipal que va patir l’efecte directe de les pluges va ser el tub 
número 1753, situat a la Plaça dels Països Catalans.  

En un punt adjacent a aquesta claveguera, es va produir un flonjall que va fer baixar la cota del paviment de 
les pilones allà instal·lades i en un punt molt proper de la plaça, seguint la direcció de les aigües que es 
perdien, es va produir un esvoranc d’uns 2 metres de diàmetre i 1 metre de fondària.  

Aquest esvoranc, malgrat haver reparat aquest primer tram de la claveguera del C/ de Josep Tarradellas, ha 
anat agafant més entitat de manera considerable conforme es patien més episodis de pluja. Aquest fet ha 
provocat que la meitat de la plaça estigui tancada a la circulació.  

L’Ajuntament va encarregar a una empresa especialitzada l’estudi del subsòl per a detectar possibles 
alteracions compatibles amb zones de subsidència: es van realitzat tomografies elèctriques i anàlisi amb 
georadar. 

L’objecte del present projecte constructiu és definir les actuacions necessàries per a la reparació dels 
esvorancs ocorreguts i restablir la circulació viària de la plaça minimitzant el risc de nous esvorancs que 
puguin afectar al trànsit. 

Memòria 
Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 

Llobregat 

TM de Corbera de Llobregat 
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No és objecte del present projecte constructiu la definició de les actuacions per reparar serveis afectats 
existents i/o altres elements i estructures adjacents a la rotonda de la plaça que pateixin patologies causades 
pel mateix fenomen que ha causat els esvorancs al ferm.  

Tanmateix, es realitzen recomanacions d’actuació sobre elements que s’han observat patologies durant 
l’estudi del ferm i del subsol, amb la voluntat d’orientar futurs projectes de reparació dels elements danyats 
detectats. 

 

2. Bases del projecte 

2.1. Cartografia i topografia 

Per l’elaboració del present projecte s’ha utilitzat la cartografia subministrada per l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat. 

Es tracta del Mapa Topogràfic Metropolità a escala 1:1.000 elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
fulla 420-14-21-2015 en format ETRS89.  

2.2. Informació de base 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha facilitat els Estudis geotècnics disponibles executats per la 
construcció dels equipaments del voltant de la rotonda dels Països Catalans. S’enumeren a continuació: 

 Estudi Geotècnic del Poliestportiu C/ Josep Tarradellas. Realitzat per Losan. 1992. Estudi per l’execució 
del Poliestportiu, en la situació actual. 

 Estudi Geotècnic del Poliestportiu C/ Buenos Aires. Realitzat per Losan. 1992. Estudi per l’execució del 
Poliesportiu en parcel·la propera al Camp de futbol. 

 Estudi Geotècnic per al Projecte Bàsic i Executiu de la Piscina descoberta i edifici de vestidors. Realitzat 
per Mediterrània de Geoserveis. 2001.  

 Estudi Geotècnic de la Zona Esportiva al C/ dels Arbres. Realitzat per Centro Catalán de Geotecnia, 
S.L. 2005. Inclou reconeixements de la zona de la pista semi-coberta.  

 

 

3. Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació del present projecte comprèn la zona de circumval·lació de la plaça dels Països Catalans 
de Corbera de Llobregat, en l’àrea que es mostra a la següent figura: 
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4. Descripció de les patologies en l’àmbit d’estudi 

4.1. Patologies al ferm 

Arran del pas de la tempesta Glòria i les fortes pluges associades, el 23 de gener de 2020 va aparèixer un 
esvoranc a la Plaça dels Països Catalans. En primer moment, l’esvoranc presentava unes dimensions 
reduïdes, de 1m de llarg i 0,5m d’ample. Al cap de dos mesos, l’esvoranc presenta unes dimensions majors, 
de 4,5 m de llarg i 3 m d’ample, evolucionant en sentit est, cap al C/ dels Arbres (veure figura 2 i 3). 

 

 

El dia 20 de maig a la zona oest de la rotonda, proper a la zona d’aparcaments es va observar un 
enfonsament del ferm d’aproximadament 20-30 cm en una zona de 2,5m de llarg i 1 m d’ample (veure Figura 
4). Aquest enfonsament està tocant la reparació del clavegueram feta el gener del 2020, com es pot veure 
per la diferència de color del ferm.  

Figura 1. Sombrejat de l’àmbit d’actuació. 

Figura 2 i 3. Esquerra: imatge de l’esvoranc el 23 de gener. Dreta: Ampliació de l’afecció en superfície de l’esvoranc el 13 de maig. 
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A la següent imatge es marquen en una planta de la plaça les dues zones on han aparegut l’esvoranc i la 
subsidència.  

 

 

En la darrera visita a la plaça el dia 3 de juliol es va observar com la subsidència havia col·lapsat fent un 
esvoranc on s’observa la canonada del sanejament oberta per la junta de  connexió entre dos trams, causant 
la filtració d’aigua de la canonada al subsòl de la plaça.  

4.2. Patologies altres elements 

Tot i que no son objecte de reparació en el present projecte, es descriu a continuació, les patologies i danys 
detectats en altres elements adjacents a l’àmbit d’estudi. 

4.2.1. Elements de sanejament 

Durant la campanya d’investigacions del clavegueram realitzada per l’Ajuntament de Corbera es van 
observar múltiples trencaments i deformacions al tram del C/Josep Tarradellas, a més de tenir un 

Figura 4. Enfonsament del ferm detectat el 20 de maig a la Rotonda dels Països Catalans. 

Figura 5. Zones amb esvorancs i enfonsaments a la plaça. Òval de sota la zona verda, fou el primer en aparèixer. 
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estretament al diàmetre de la canonada (de ∅500mm a ∅400mm). Per les zones malmeses del col·lector es 
produeixen  pèrdues d’aigua al subsòl de la plaça.  

Amb aquesta informació, l’Ajuntament va fer una obra d’emergència durant el febrer per substituir el tram de 
clavegueram des de l’entrada del C/ Josep Tarradellas fins la connexió amb l’ovoide de ∅1500 mm, 
mitjançant una rasa i la substitució de la canonada per una de ∅800mm. 

Malgrat la millora puntual del sanejament en aquesta zona, posteriorment a la reparació, els esvorancs es 
van ampliar i fins i tot, va aparèixer una nova subsidència (proper a la pista semi-coberta). Aquesta canonada 
ha quedat al descobert en col·lapsar la subsidència, posant de manifest la deformació de la canonada 
existent, amb la consegüent obertura de la junta, produint la filtració d’aigua directament al subsòl de la 
plaça. 

4.2.2. Mur de les pistes semi-cobertes 

La zona del mur de les pistes semi-cobertes presenta una fissura vertical que s’ha anat eixamplant amb el 
pas del temps. Ha aparegut a la zona de contacte d’un mur existent i el que es va construir nou durant 
l’execució de les pistes semi-cobertes. A més, s’observa la rotació del mur cap a la plaça. Tot sembla indicar 
que les subsidències i esvorancs de la plaça poden afectar també el mur en aquesta zona fent que perdi el 
recolzament de la cimentació.  

Les recomanacions i estudi de l’estabilitat d’aquest mur queden fora de l’abast del present projecte. Malgrat 
tot, es recomana un estudi detallat per realitzar la seva reparació i evitar que evolucionin les patologies 
observades i el seu possible col·lapse. 

4.2.3. Altres patologies 

Segons les dades històriques recopilades, la zona ocupada per l’actual camp de futbol, les pistes semi-
cobertes i la rotonda, era una zona deprimida que va ser reomplerta de forma no organitzada amb materials 
heterogenis i no compactats durant diferents episodis segons l’ús que es feia de cada parcel·la.  

Així, s’observen patologies d’assentaments diferencials en tots els equipaments, tant al camp de futbol, com 
a les pistes semi-cobertes. Aquestes zones d’assentaments, en la gran majoria coincideixen en planta amb 
el traçat de col·lectors enterrats.  

 

5. Geologia i geotècnia 

La zona d’estudi es troba dins de la fossa neògena de Corbera, parcialment recoberta per materials 
Quaternaris. L’ambient sedimentari de la zona correspon a una plana al·luvial molt distal endorreica 
evaporítica que està formada majoritàriament per les unitats geològiques Tk, recobertes per materials 
quaternaris de la unitat QPg4. 

5.1. Campanya geotècnica 

La campanya d’investigació consta d’un estudi de geofísica, s’han realitzats 5 sondeigs a rotació amb 
recuperació de testimoni continu i la caracterització al laboratori de les mostres de sòl dels sondeigs. El 
detalls de la campanya realitzada es descriuen a l’ Annex 3. Geologia i Geotècnia. 
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5.2. Caracterització geotècnica 

Mitjançant les investigacions realitzades a la plaça s’han detectat dues unitats geotècniques formades per 
una primera capa de reblerts heterogenis, recobrint els materials quaternaris. Per sota d’aquests materials 
hi ha el substrat de la zona que no s’ha arribat a perforar, format per margues iridissades amb guixos, 
d’elevada compacitat. 

S’han detectat reblerts en tots els sondeigs perforats, amb gruixos variables, des de la superfície del terreny 
fins els 9m i 7m de profunditat.. Segons la naturalesa dels reblerts observats podem dividir la rotonda en 
dues zones, la zona nord on els reblerts presenten restes de totxanes, i trams amb força matèria orgànica i; 
la zona sud de la rotonda, on els reblerts presenten quantitats variables de guix.  

Els paràmetres geotècnics considerats per aquesta unitat són els següents: 

Paràmetre Valor 

Pes específic aparent (t/m3) 1,6 

Cohesió (kg/cm2) Nul·la 

Angle de fregament intern (º) 23 

Taula 1. Paràmetres geotècnics adoptats per la unitat R. 

Aquesta unitat s’ha detectat només als sondeigs de la part nord de la rotonda, S-3 i S-4, detectant-se a 7m 
de profunditat. Es tracta d’argiles bandejades de color marró amb tons vermellosos, grisos i verdosos amb 
algunes carbonatacions. Es tracta d’una capa heterogènia, amb nivells tous i molt humits, amb nivells 
d’humitat baixa amb valors de resistència més elevats 

Paràmetre Valor 

Pes específic aparent (t/m3) 1,6 

Cohesió aparent (kg/cm2) 0,50 

Angle de fregament intern (º) 24 

 

Distingim dos nivells diferenciats segons la cota de l’aigua. Als sondeigs del nord de la rotonda, s’ha detectat 
a una profunditat de 3,5m; mentre que als de la part sud, l’aigua es detecta al voltant dels 5,7-5,8m de 
profunditat. En aquests últims, durant la perforació es va trobar que l’aigua tenia certa pressió, per tant, podria 
considerar-se com a nivell piezomètric.  

La diferència de cotes del nivell freàtic, ens pot fer pensar que l’origen de l’aigua podria ser també diferent. 
Essent l’aigua més superficial probablement de la pèrdua de les canonades del clavegueram, ja que 
coincideix amb les cotes de la profunditat de la base de la claveguera. Mentre que el nivell més profund 
podria equivaldre al flux subterrani d’origen natural, per la zona de pas de l’antiga riera. S’ha analitzat al 
laboratori una mostra d’aigua del nivell profund, donant elevades quantitats de sulfats solubles, amb un tipus 
d’exposició Qb amb atac mig segons la “Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Taula 2. Paràmetres geotècnics adoptats per la unitat Q. 
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Amb les dades recopilades de la campanya geològica – geotècnica s’han realitzat dos perfils geològics, un 
pel nord de la rotonda i l’altre per la zona sud.  

 

Figura 6. Perfil geotècnic número 1 

 

Figura 7. Perfil geotècnic número 2 
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6. Diagnosi dels esvorancs 

Tant per l’estudi de les dades dels antecedents de la zona, com a partir de la campanya geològica – 
geotècnica, s’ha detectat una capa de reblerts heterogenis, no compactats, amb restes de sulfats i guixos, i 
de gruixos variables entre els 2,5m al límit sud-oest de la plaça i els 9m de la zona central. Per sota d’aquests 
reblerts s’observa la presència de terreny natural quaternari format per argiles poc consolidades, que 
presenten trams molt tous en les zones on es troba saturat. A partir de les dades de compacitat del terreny 
obtingudes amb els SPT es conclou que els reblerts es troben poc o gens consolidats, cosa que és més 
destacada al voltant dels nivells de fluctuació del nivell freàtic.  

Segons les dades històriques recopilades, la zona ocupada per l’actual camp de futbol, les pistes semi-
cobertes i la rotonda, era una zona deprimida que va ser reomplerta de forma no organitzada amb materials 
heterogenis i no compactats durant diferents episodis segons l’ús que es feia de cada parcel·la. S’observen 
patologies d’assentaments diferencials en tots els equipaments, tant al camp de futbol, com a les pistes 
semi-cobertes. Aquestes zones d’assentaments, en la gran majoria coincideixen en planta amb el traçat de 
col·lectors enterrats. 

S’han identificat dues zones preferencials de flux d’aigua subterrània, d’acord amb els dos nivells freàtics 
detectats, un paral·lel al C/Josep Tarradellas i l’altre per sota de les pistes semi-cobertes. 

La presència d’una capa de reblerts no consolidats, sense compactació i de baixes prestacions 
geotècniques, juntament amb la presència d’aigua en el subsol han fet que s’hagi produït el rentat de 
material fi del subsòl  de la rotonda, causant el col·lapse del ferm. .  

Es tracta d’un fenomen que ha actuat al llarg de molt temps, rentant els materials més fins i, fins i tot, dissolent 
les sals solubles presents als reblerts. Aquest rentat ha creat zones de buit i cavitats, on l’esquelet del sòl era 
molt dèbil, fins que ha arribat a col·lapsar i creant l’esvoranc fins la superfície.  

L’origen de l’aigua subterrània, sembla que és doble. Hi ha un nivell més superficial, a 3,5m de profunditat 
que provindria de les pèrdues de clavegueram de la zona i; hi ha un nivell a 5,8m de profunditat que sembla 
podria estar a pressió, que podria ser d’origen natural del drenatge subterrani de la vessant, juntament amb 
aigua de les possibles pèrdues del sistema de clavegueram en aquesta zona.  

Tot sembla indicar que les pèrdues de la claveguera que baixa pel C/ Josep Tarradellas no seguien el traçat 
de la claveguera per sota la plaça per unir-se amb l’ovoide de ∅1500mm, sinó que l’aigua s’infiltrava pel 
reblert i seguia un nivell més granular per la zona d’antiga vall, en direcció al C/ dels Arbres on a més, hi ha 
major gruix de reblerts.  

 

7. Descripció de les obres 

La problemàtica de la zona es troba vinculada a la presència de sòls de baixa qualitat geotècnica juntament 
amb la presència d’aigua subterrània. Les mesures de millora s’han d’encaminar a millorar aquests dos 
aspectes.  

Respecte l’aigua subterrània, s’ha vist que té un doble origen, la pèrdua de les conduccions enterrades del 
clavegueram i l’aigua freàtica natural. Evitar l’aportament d’aigua del clavegueram és essencial per disminuir 
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l’aparició de nous col·lapses, a més, que s’evita la contaminació del medi per aigües fecals. Malgrat estan 
previstes actuacions de reparació del tram de claveguera del C/Josep Tarradellas, es recomana reparar 
també l’ovoide de ∅1.500mm que s’ha observat malmès en les inspeccions amb càmera realitzades per 
l’Ajuntament.  

L’eliminació de l’aigua freàtica natural del subsòl és complexa i de molt difícil solució, donat que  circula per 
camins subterranis aprofitant trams granulars irregulars entre els nivells de reblerts. Interceptar l’aigua 
freàtica i desviar-la desplaçaria la problemàtica observada a les zones del voltant, com seria el Pavelló o les 
pistes semi-cobertes, podent empitjorar les patologies ja observades en aquests equipaments. Degut a la 
profunditat de l’aigua d’entre 5,7-5,8m interceptar-la i canalitzar-la és difícil ja que seria necessari un bombeig 
per connectar-la a la claveguera existent, o bé una canalització per anar buscar el punt baix per desaiguar 
força allunyat de la plaça.  

Per aquest motiu, analitzat el problema observat, les mesures correctores que es plantegen es centren en la 
millora del terreny subjacent a la plaça. Les actuacions projectades tenen per objecte reparar el ferm i el 
subsol de la Plaça dels Països Catalans degut a l’aparició d’esvorancs després d’episodis de pluja intensa, 
mitjançant les actuacions següents: 

 Millora del subsol mitjançant injeccions de baixa mobilitat  

 Excavació de les capes superficials del terreny de la plaça 

 Substitució del terreny excavat de la plaça mitjançant material d’aportació seleccionat i reforç amb 
geomalla. 

 Execució de nou paquet de ferm 

7.1. Tractaments del terreny 

A l’Annex 4 de Millores del terreny es defineix el disseny de la millora del terreny de fonamentació amb la 
finalitat de reduir el risc d’afectació viària per inestabilitat del subsol, des de dues perspectives: 

 Tractament de les capes profundes mitjançant la formació d’un esquelet resistent i no erosionable a 
causa dels factors desencadenants de la problemàtica.  

 Substitució de la plataforma viària i reforç incorporant una malla geosintètica de reforç basal. Aquesta 
sistema permetrà distribuir les càrregues superiors de la plataforma a les columnes d’injecció, 
minimitzant el risc de futurs esvorancs que afectin al ferm. 

7.1.1. Injeccions del terreny 

El mètode que millor s’adapta als condicionants i a la problemàtica detectada a l’àmbit d’estudi són les 
injeccions de morter de baixa mobilitat o Compaction Grouting. D’acord a la caracterització de les unitats 
afectades per la problemàtica la millora s’ha de realitzar sobre el reblert antròpic superior de fins a 9 m de 
potència. Les característiques heterogènies i les baixes prestacions geotècniques d’aquesta unitat, 
condueixen a descartar els mètodes clàssics d’injecció de beurada de ciment que no permeten garantir el 
destí final de la beurada tenint en compte la heterogeneïtat manifesta del terreny. S’han descartat les 
tècniques vinculades a la ruptura hidràulica ja que són procediments molt lents que a més a més presenten 
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riscos associats al desconeixement de la propagació de la fractura en terrenys heterogenis. Les avantatges 
del procediment de millora mitjançant injecció de mescles més viscoses amb desplaçament són: 

 Localització controlada de la millora (grau de millora previsible) 

 Rangs de producció elevats 

 Densificació del terreny adjacent 

 No genera vibracions 

Les injeccions de morter de baixa mobilitat, són un procediment de millora de terreny a base d’injeccions de 
compactació o desplaçament.  L’objectiu d’aquesta tècnica és que el morter de consistència relativament 
seca, conformi un bulb injectat que desplaci el terreny adjacent. En cas d’existència de cavitats  o de zones 
de baixa compacitat, aquesta tipologia d’injeccions també permet omplir els espais incorporant volums 
d’injecció addicional. 

A continuació s’adjunta un esquema del procediment tipus, per aquesta tipologia d’injeccions.  

 

Figura 8. Esquema d’execució de les injeccions de baixa mobilitat (Compaction Grouting) 

L’espaiament dels taladres d’injecció és el resultats d’una anàlisis multi paramètric on intervenen diferents 
factors: 

 Pressió de confinament vertical del tractament (profunditats de treball) 

 Litologia i compacitat del material a tractar 
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 Relació de costos entre millora profunda vs millora superficial. En cas de proposar espaiaments  
elevats de nuclis rígids, cal preveure sistemes de transmissió de càrregues en plataforma que 
permetin cobrir llums més elevades. 

En el cas objecte d’estudi, la zona a tractar se situa entre 1 i 10 m de profunditat i la compacitat del material 
és baixa a mitja. En aquest escenari, s’espera obtenir cilindres de millora d’entre 0.5 i 1 m de diàmetre. Tenint 
en compte aquest dos aspectes, el pas de malla que es recomana és d’entre 2.5 i 3 m. S’ha optat pel límit 
inferior d’aquest rang (malla quadrada de 2,5 x 2,5m) per minimitzar l’actuació sobre la nova plataforma, que 
està condicionada per l’existència de diversos serveis existents. 

A continuació s’adjunta un extracte del plànol de definició de les actuacions on es pot comprovar el pas de 
malla i la distribució dels taladres tenint en compte l’existència del serveis.  

 

Figura 9. Disposició dels taladres d’injecció  

S’estableix la següent zonificació en funció de la profunditat del tractament. 

 Zona 1 (àmbit perfil 1): profunditat de tractament de 8 m  

 Zona 2 (àmbit perfil 2): profunditat de tractament de 10 m  

S’han definit una sèrie de taladres inclinats en l’àmbit de l’illa de l’interior de la plaça. Tot i tenir una major 
longitud, degut a la seva inclinació, la profunditat del tractament és la considerada segons la Zona 2. 
S’executen amb una inclinació de 45º per tal de millorar el subsol de la zona enjardinada de la plaça, evitant 
així la seva demolició. 
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A l’Annex 4 de Millores del terreny es detalla el procés d’execució de les perforacions, les admissions de 
morter, la seva composició i el control d’execució. Per tal de definir correctament aquestes dades, és 
necessari realitzar un camp de proves, previ a l’inici dels treballs d’injecció, amb l’objectiu de comprovar el 
diàmetre de bulb (idealment entre 0.5 i 1m), establir pressions de treball i estimar la dosificació de morter 
òptima. D’acord a les dues zones de tractament establertes segons la profunditat, es proposa la realització 
de quatre taladres de prova a cada zona: 

 

Figura 10. Localització del camp de proves CP-Z1 i CP-Z2 

El procediment de prova es basa en la perforació dels taladres fins a la profunditat establerta. A continuació 
es realitza la injecció assajant en cada perforació, diferents dosificacions de morter i diferents rangs de 
pressions de treball ,controlant l’execució en cada moment. El control de deformacions en superfície ha de 
ser pràcticament continu durant la prova i en l`àmbit directe de cada taladre per tal de registrar possibles 
moviments associats a la injecció. En cas que es registrin aixecaments verticals superiors a 2 mm / tram 
d’injecció, s’interromp la injecció i es continua al tram següent. En finalitzar, caldrà excavar els primers 2 m de 
l’àmbit de les proves per corroborar el resultats de la injecció. Caldrà anar amb cura de no trencar els bulbs 
generats i poder observar els resultat de la injecció en cada perforació de prova.  

Finalment, es realitzaran tres sondejos amb recuperació de testimoni en els punts intermitjos de cada zona 
per tal de comprovar la densificació generada. Es realitzaran assajos SPT cada 3 m i es compararan amb 
els obtinguts previ a l’inici dels treballs. 

7.1.2. Substitució de la plataforma 

Un cop realitzat el tractament de les capes profundes cal iniciar la següent actuació de millora que consisteix 
en la substitució de la plataforma viària. A la base de la nova plataforma es preveu incorporar una malla 
geosintètica que distribueixi les càrregues procedents  de la plataforma als nuclis rígids profunds. 
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L’excavació es preveu d’1m per minimitzar l’afectació sobre el serveis existents a l’àmbit d’estudi. Per sobre 
la malla geosintètica es realitzarà una millora d’esplanada mitjançant 50 cm de sòl seleccionat d’aportació. 
Els 50 cm superiors serviran per acollir el nou ferm, format per 40 cm de tot-ú artificial i la mescla bituminosa 
corresponent.  

El disseny de la geomalla s’ha plantejat en consonància amb el disseny de la malla d’injeccions. La llum 
entre columnes d’injecció que condiciona la càrrega que ha de suportar la geomalla en cas d’esvoranc. És 
necessari col·locar la malla en ambdues direccions (paral·lela i perpendicular) en el cas de geomalles 
monoaxials per tal de garantir-ne el correcte funcionament. Degut als condicionants de l’emplaçament, la 
malla necessita una longitud d’ancoratge de pràcticament 12m. En no disposar-se d’aquest espai lliure a la 
rotonda, es proposa  la realització d’un sistema d’ancoratge alternatiu a través de rastrells perimetrals 
consistents en l’excavació d’una rasa perimetral (exterior i interior a la plaça) que pinça la geomalla en els 
seu extrems. D’aquesta forma, el rastrell confereix una resistència passiva en substitució a la longitud 
d’ancoratge requerida pel càlcul. Cal destacar que la situació en planta d’aquest rastrell cal adaptar-la a la 
presència dels serveis existents.  

 

Figura 11. Detall de la composició de la plataforma viaria 

7.1.3. Interacció amb serveis existents 

La millora del terreny prevista s’ha dissenyat amb una malla de perforacions regular que degut a la presencia 
de serveis enterrats, s’ha hagut de modificar i adaptar. Per tal d’aconseguir una millora completa i eficient 
del subsol de la plaça es recomana desviar els nombrosos serveis existents prèviament a l’execució de 
l’actuació. Permetria treballar en tota la superfície de la rotonda, en les profunditats uniformes i sense perill 
d’afectar els serveis. Degut a que l’abast del present Projecte no inclou l’estudi ni desviament de les afeccions 
dels serveis afectats, la millora del terreny s’ha dissenyat de manera que no els afecti mantenint una distància 
de seguretat mínima horitzontal d’1 m respecte al servei i mantenint una profunditat de seguretat mínima 
d’1m respecte la base del servei el final de la injecció del taladre. Prèviament al replanteig de les perforacions, 
s’haurà de realitzar dues cales manuals per servei per confirmar la seva ubicació en planta i en profunditat.  
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Figura 12. Detall d’execució dels taladres propers als serveis existents  

S’ha descartat l’ús de taladres inclinats sota els serveis existents degut al fet que  les tècniques de millora del 
terreny per desplaçament no són adequades per utilitzar-les a menys de 3 m en vertical de cap servei. 
Possibles moviments derivats de la injecció podrien produir danys sobre els mateixos. Aquest fet fa que no 
sigui possible garantir la rigidesa del terreny subjacent al servei., existint el risc que pugui haver-hi 
assentaments i afeccions al servei malgrat la millora del terreny, degut que les millores es realitzen per sobre 
del mateix i lateralment. En quedar fora de l’abast del present projecte l’estudi la reposició de serveis afectats, 
es recomana informar a les diferents companyies de la problemàtica detectada i que realitzin les accions 
que considerin adequades per salvaguardar el seu servei. Concretament, es recomana realitzar una 
inspecció, anàlisi i reparació de la xarxa de clavegueram i d’aigua potable  existent a la plaça i carrers 
adjacents, per minimitzar les aportacions d’aigües procedents de pèrdues i fugues al subsol de la zona 
objecte d’estudi. 

Des del punt de vista del tractament superficial de la plataforma, s’ha establert 1 m de gruix d’excavació o la 
cota superior dels servei existent. Amb aquesta configuració només es te previst afectar el ramal de reg de 
la plaça (s’ha previst la seva reposició) i la zona inicial del col·lector de clavegueram de diàmetre 800 mm, 
on aparentment la generatriu superior de la canonada estaria a 0.5 m de profunditat. En aquesta zona 
concreta, la millora de la plataforma només arribaria fins aquesta cota ja que no està prevista la seva 
reposició. En el cas que es realitzés la reposició de serveis existents, es recomana que es dugui a terme de 
forma paral·lela a la millora del subsol que es defineix en el present projecte, facilitant així la millora de forma 
general sense la intercepció dels serveis. Una vegada realitzada la injeccions i les estesa de la geomalla, es 
reposaria de nou el servei quedant aquest salvaguardat per la millora realitzada. 

7.2. Ferms i paviments 

La justificació i dimensionament dels ferms i paviments previstos es troba a l’Annex 5 de Ferms i Paviments. 
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El ferm existent consisteix en 3 cm de mescla bituminosa formant la capa de trànsit, 5 cm de mescla de capa 
intermèdia i 30 cm de tot-u. 

Segons informació facilitada per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la categoria de trànsit a la plaça es 
una T41 (pesats < 50 /dia). Es projecta la secció de ferm 441 formada per 10 cm de mescla bituminosa i 40 
cm de tot-u artificial. 

Per determinar la composició de les capes de ferm es determina que la capa de trànsit de la rotonda no 
sigui de tipus mescla discontinua (denominació anterior M-10), ja que no presenta un bon comportament 
front a esforços tangencials.  

El present projecte proposa la següent configuració: 

 Capa de trànsit: 5 cm de mescla bituminosa tipus AC16 surf B50/70 S, granítica. 

 Reg d’adherència termoadherent tipus C60B3 ADH. 

 Capa intermèdia: 5 cm de mescla bituminosa tipus AC22 bin B50/70 S, calcària. 

 Reg d’adherència termoadherent tipus C60B3 ADH. 

 40 cm de tot-u artificial. 

La millora d’esplanada es farà amb els 50 cm restants de sol seleccionat tipus 2 i la col·locació d’una 
geomalla sintètica  amb una resistència última a la tracció de 400 kN/m. Aquesta configuració es considera 
suficient per assolir una esplanada tipus E1 (Ev2 ≥ 60 MPa), millorant l’esplanada actual. 

7.3. Monitoratge 

Cal realitzar les següents actuacions en l’àmbit d’aplicació del tractament de millora: 

 Inventari de danys existents, previ a l’inici de l’obra, de les estructures, serveis o edificis propers 

 Instal·lació de punts de control de moviments vertical  

 Punts de control sobre fissures existents.  

 Instal·lació de piezòmetre de corda vibrant per controlar possibles increments de pressions 
intersticials. 

 

8. Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 

A l’annex 11 es presenta el programa de treballs de l’obra. 

L’organització de les actuacions de millora es preveu realitzar-la de la següent forma.  

FASE 1: Localització de serveis existents amb cales manuals.  

FASE 2: Injeccions amb morter de baixa mobilitat (prèvia realització camp de prova) 
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FASE 3: Excavació per substitució de plataforma existent 

FASE 4: Estesa de geomalla al fons de l’excavació 

FASE 5: Execució nova plataforma amb sòl seleccionat i ferm 

 

9. Expropiacions 

El projecte ocupa i modifica parcel·la de propietat pública. No es contempla la necessitat d’ocupacions 
temporals ni expropiacions de propietats privades per a la realització de l’obra. 

 

10. Moviment de terres 

Els moviments de terres existents al projecte són deguts a la substitució de la plataforma viària. També s’hi 
compten les terres que s’excavaran per realitzar els rastrells i facilitar l’ancoratge de la geomalla de reforç de 
la plataforma.  

Es considera que tot el material excavat es porta a abocador ja que es tracta de reblerts heterogenis sense 
compactar, amb quantitats variables de sulfats i matèria orgànica. Malgrat això, si amb els assajos pertinents 
es comprova que el material té qualitat mínima i sempre amb l’autorització de la direcció facultativa es podrà 
estudiar la possibilitat de reaprofitament. 

La següent taula mostra el total de volums de terres i enderrocs amidats i inclosos a pressupost que es 
portaran a abocador, cànon inclòs, segons normativa vigent. El volum aparent de material a transportar 
s’obté aplicant el corresponent coeficient d’esponjament definit amb un valor de 1.2. 

Volum demolició  paviment asfàltic 
(m3) 

126.56 

Volum excavació (m3) 1.712 

Volum excavació esponjat (m3) 2.054 

Volum sòl seleccionat (m3 aportació) 791 

Volum tot-u artificial (m3 aportació) 632 

 

A l’Annex 6 de Moviment de terres es detallen aquestes dades.  

 

11. Serveis afectats 

Donat que el Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera 
de Llobregat no inclou la reposició de serveis amb patologies existents, s’han tingut en compte la presència 
de tots els serveis existents per a definir les actuacions a proposades sense que aquests resultin afectats. 

Taula 3. Volums de terres i demolicions 
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La informació de partida ha sigut subministrada per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat partint d’una 
consulta a la plataforma Acefat. S'ha rebut dades dels següents serveis existents: clavegueram, Endesa, Gas 
Natural, Telefònica, Vodafone-Ono i Sorea. 

Els treballs de millores de terreny afecten una canonada de polietilè PE32 que porta l’aigua de rec des de la 
vorera entre el C/ Lluis Millet i el Passeig dels Arbres a la jardinera del centre de la plaça. Prèviament a l’inici 
dels treballs s’anul·larà la canonada i es retirarà el servei. La seva reposició està prevista com una partida 
alçada dins del pressupost.  

Totes les excavacions en zones properes als serveis es realitzaran amb cura i a poc a poc per intentar no 
malmetre el servei.  

Durant la redacció del present projecte s’estaven iniciant les obres d’implantació d’una xarxa de calor 
mitjançant biomassa. S’ha pogut consultar els plànols facilitats per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i 
s’observa que la traça de la canonada travessa el C/Josep Tarradellas per la zona propera al pas de vianants, 
que és on s’ha previst iniciar el tractament d’injeccions.  

Degut a què es tracta d’una zona on s’ha observat enfonsaments propers i coincideix amb el clavegueram, 
es recomana desviar la canonada cap a l’oest, pel C/Josep Tarradellas en sentit contrari a la rotonda i fora 
de la zona del pas de vianants. Aquestes recomanacions s’han traslladat als tècnics de l’Ajuntament 
pertinents i alhora a la Direcció de les Obres de la xarxa de calor.  

 

12. Seguretat i salut 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 233 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, en el present projecte s’inclou un estudi de Seguretat i salut en el Treball, que forma part del mateix. 

L’Estudi de Seguretat i Salut es presenta a l’annex 9, i el seu pressupost també s’inclou al document núm. 4, 
pressupost de l’obra, en un capítol específic, desglossat amb amidaments i partides d'obra. 

El pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de 7.492,73 € (set mil quatre-cents noranta dos euros 
amb setanta tres cèntims). 

 

13. Pla d’obres 

Al present projecte s’ha inclòs el pla d’obra en compliment de l’article 132 del Reglament general de la Llei 
de l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de l’apartat 1 paràgraf 
e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

El pla d'obres es presenta a l'annex núm. 11. S'estima una durada total de les obres de 3,6 mesos. 
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14. Revisió de preus 

D’acord amb el que s’estableix a la Llei 2/2015, de 30 de març, i a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic i, concretament, a l'article 103 de la mateixa, no caldrà considerar cap clàusula 
de revisió de preus, atès que el termini d’execució de les obres no excedeix de vint-i-quatre (24) mesos. 

 

15. Classificació del contractista 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules 
administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran 
d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut 
del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions que podran 
suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

El projecte té un termini d’execució inferior a 12 mesos i la classificació és en varis subgrups; la categoria 
s’estableix en base al pressupost de contracta parcial (exclòs l’IVA). 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
PRESSUPOST TOTAL DE 

CONTRACTA (S/IVA) 

A 

(Moviments de terres i 
perforacions) 

1 

(Desmunts i buidats) 
6 468.734,12 € 

 

16. Subsistemes d’obra susceptibles de la seva subcontractació 

A continuació es relaciona el conjunt de subsistemes d’obres i instal·lacions que formen part del projecte i 
que, bé degut al seu important volum respecte el total de les obres, o bé degut a la seva complexitat o 
especificitat tècnica, aquests subsistemes són susceptibles d’ésser subcontractats a tercers per part de 
l’adjudicatari de les obres (entre parèntesi s’indica el percentatge de pressupost del subsistema en relació 
al total de l’obra): 

 Injeccions de morter al terreny:  52% 
 Afermat: 6% 

 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans GE6575-GE-MM-Memoria_D01 
 Pàgina 21 de 24 

17. Pla de Control de Qualitat 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució de les 
obres. A l’Annex 8 queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, 
la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Els grups de control més importants del Pla de Control de Qualitat són els referents als assajos de les partides 
següents: 

 Bases de materials granulars. 

 Mescles bituminoses en calent. 

 Regs d’adherència  

 Injeccions amb morter de baixa mobilitat 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, 
així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del control de qualitat. 

El pressupost d’execució per contracte sense IVA de l’obra i de la part de qualitat serà: 

PEC sense IVA de l’obra:                    468.734,13 €. 

PEC sense IVA de la part de qualitat:         6.931,79 €. 

El cost total del Pla de Control de Qualitat representa aproximadament el 1,48% del pressupost total de l’obra. 
El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 
8.387,47 € (vuit mil tres-cents vuitanta-set euros amb quaranta-set cèntims). 

Aquest import es considera correcte i necessari i es troba dins dels valors de percentatges habituals per 
aquesta tipologia d’obra. 

Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat, contractat 
a tal efecte per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. Les despeses que s’originin seran a càrrec del 
contractista fins el límit de l’u i mig per cent (1’5 %) de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent 
descompte de la certificació final  d'obres. 

18. Gestió de Residus 

L’annex 10 recull l’estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició elaborat d’acord amb el R.D. 
105/2008 de l’1 de febrer que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.  

L’objecte de la normativa és el de fomentar la prevenció, reutilització, reciclat i altres formes de valorització, 
assegurant que els destinats a operacions d’eliminació rebin un tractament adient i contribuir a un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de construcció. 

L’estimació del cost total de la gestió i transport dels residus, suma 14.629,11€  (catorze mil sis-cents vint-i-
nou euros amb onze cèntims) i s'incorpora al pressupost  d’execució material de l’obra. 
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19. Justificació de preus 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus del ITEC vigent en el moment de 
redacció (Banc ITEC 2020), realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.  

El percentatge de despeses indirectes a aplicar en aquest projecte s’ha estimat en un 5,0 %. 

 

20. Documents del projecte 

 DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

 ANNEXOS 

o Annex 1: Antecedents 

o Annex 2: Topografia 

o Annex 3: Geologia i geotècnia 

o Annex 4: Tractaments del terreny 

o Annex 5: Ferms i paviments 

o Annex 6: Moviments de terres 

o Annex 7: Serveis afectats 

o Annex 8: Pla de control de qualitat 

o Annex 9: Estudi de seguretat i salut 

o Annex 10: Estudi de gestió de residus 

o Annex 11: Programa de treballs 

o Annex 12. Justificació de preus 

 DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

Plànol 1: Índex i Situació general 

Plànol 2: Planta actual 

Plànol 3. Actuació proposada 

Plànol 4. Planta investigació geotècnica 

Plànol 5. Instal·lacions auxiliars 

Plànol 6. Serveis afectats 

Plànol 7: Organització de les obres 

 

 DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

 DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 
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Quadre de preus núm. 2 

Pressupostos parcials 

Resum del pressupost 

Pressupost general 

 

21. Pressupost pel coneixement de l’administració 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

Pressupost d’execució material 393.894,22 € 

13% Despeses generals sobre  51.206,25 € 

6% Benefici industrial sobre  23.633,65 € 

Subtotal 468.734,12 € 

21% IVA 98.434,17 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 567.168,29 € 

Costos Ocupacions temporals i expropiacions 0€ 

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 567.168,29€ 

 

El Pressupost pel coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-SET 
MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS.  

 

22. Declaració d’obra completa 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 233 del Reial Decret Legislatiu 
9/2017 de 8 novembre, de contracte del sector públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra 
completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i 
cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús 
general. 
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23. Conclusions 

Amb tot l'exposat al present document, així com en els que segueixen a continuació, es considera que s'ha 
complert l'objectiu del Projecte. Segons el parer dels signataris està redactat correctament i compleix tots 
els requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva aprovació. 

 

Barcelona, Juliol 2020 

Els autors del projecte 

 

 

Marta Mora Mayoral       Xavier Gost Mayans 

Llicenciada en Geologia.      ECCP 

Col. Num: 7175        Col. Num: 20378 
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1. Introducció i objecte 

Al present document es presenten els documents d’antecedents disponibles durant la redacció del Projecte 
Constructiu de Reparació de la Plaça dels Països Catalans. 

2. Antecedents del projecte 

A data de 6 de maig de 2020 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va dictar la resolució número 726/2020 
on es disposa la contractació del servei per a la redacció del projecte constructiu de les reparacions 
necessàries a la Plaça dels Països Catalans, ocasionades pels episodis de fortes pluges , amb número 
d’expedient general 1118/2020 i referència AJCOR0104742020. En aquesta mateixa resolució, l’Ajuntament 
contracta a Técnica y Proyectos, S.A. per dur a terme aquests treballs. Aquest document s’adjunta a l’Apèndix 
1. 

Al gener de 2020, en la setmana del 20 al 24 es van patir pluges de considerable importància a Corbera de 
Llobregat. Un dels punts del clavegueram municipal que va patir l’efecte directe de les pluges va ser el tub 
número 1753, situat a la Plaça dels Països Catalans. En un punt adjacent a aquesta claveguera, es va produir 
un flonjall que va fer baixar la cota del paviment de les pilones allà instal·lades i en un punt molt proper de la 
plaça, seguint la direcció de les aigües que es perdien, es va produir un esvoranc d’uns 2 metres de diàmetre 
i 1 metre de fondària. Aquest esvoranc, malgrat haver reparat aquest primer tram de la claveguera del C/ de 
Josep Tarradellas, ha anat agafant més entitat de manera considerable conforme es patien més episodis de 
pluja. Aquest fet ha provocat que la meitat de la plaça estigui tancada a la circulació. L’Ajuntament va 
encarregar a una empresa especialitzada l’estudi del subsòl per a detectar possibles alteracions compatibles 
amb zones de subsidència: es van realitzat tomografies elèctriques i anàlisi amb georadar. 

Tot i la suspensió de tramitacions d'expedients de contractació amb motiu de la declaració de l'estat 
d'alarma per la pandèmia del Covid19, des de les Àrees de Serveis Públics i Via Pública s'acredita la 
necessitat de realitzar aquesta contractació, en ser del tot necessari i urgent l'inici d'aquesta redacció del 
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projecte de reparacions de la plaça, atès la perillositat que ara comporta la circulació de vehicles en aquest 
punt del municipi degut al seu estat provocat per les fortes pluges. 

Durant la redacció del present projecte, l’esvoranc ha anat augmentant la seva afecció en planta. El dia 20de 
maig va aparèixer un flonjall/esponjament del ferm de la rotonda a la zona propera a l’aparcament de 
vehicles de la pista semi-coberta. A partir d’aquest nou esvoranc, s’ha tallat la circulació de vehicles al llarg 
de tota la plaça ja que no es pot garantir la seguretat dels vehicles que hi circulin.  

3. Estudis Geotècnics d’equipaments del voltant 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha facilitat els Estudis geotècnics disponibles executats per la 
construcció dels equipaments del voltant de la rotonda dels Països Catalans. S’enumeren a continuació: 

 Estudi Geotècnic del Poliestportiu C/ Josep Tarradellas. Realitzat per Losan. 1992. Estudi per l’execució 
del Poliestportiu, en la situació actual. 

 Estudi Geotècnic del Poliestportiu C/ Buenos Aires. Realitzat per Losan. 1992. Estudi per l’execució del 
Poliesportiu en parcel·la propera al Camp de futbol. 

 Estudi Geotècnic per al Projecte Bàsic i Executiu de la Piscina descoberta i edifici de vestidors. Realitzat 
per Mediterrània de Geoserveis. 2001.  

 Estudi Geotècnic de la Zona Esportiva al C/ dels Arbres. Realitzat per Centro Catalán de Geotecnia, 
S.L. 2005. Inclou reconeixements de la zona de la pista semi-coberta.  
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DECRET

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha disposat la contractació del servei per 
a la redacció del projecte constructiu de les reparacions necessàries a la Plaça 
dels Països Catalans, ocasionades pels últims episodis de fortes pluges que han 
tingut lloc a Corbera de Llobregat.

Al gener de 2020, en la setmana del 20 al 24 es van patir pluges de 
considerable importància a Corbera de Llobregat. Un dels punts del 
clavegueram municipal que va patir l’efecte directe de les pluges va ser el tub 
número 1753, situat a la Plaça dels Països Catalans. En un punt adjacent a 
aquesta claveguera, es va produir un flonjall que va fer baixar la cota del 
paviment de les pilones allà instal·lades i en un punt molt proper de la plaça, 
seguint la direcció de les aigües que es perdien, es va produir un esvoranc 
d’uns 2 metres de diàmetre i 1 metre de fondària. Aquest esvoranc, malgrat 
haver reparat aquest primer tram de la claveguera del C/ de Josep Tarradellas, 
ha anat agafant més entitat de manera considerable conforme es patien més 
episodis de pluja. Aquest fet ha provocat que la meitat de la plaça estigui 
tancada a la circulació. L’Ajuntament va encarregar a una empresa 
especialitzada l’estudi del subsòl per a detectar possibles alteracions 
compatibles amb zones de subsidència: es van realitzat tomografies elèctriques 
i anàlisi amb georadar.

Tot i la suspensió de tramitacions d'expedients de contractació amb motiu de la 
declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia del Covid19, des de les Àrees de 
Serveis Públics i Via Pública s'acredita la necessitat de realitzar aquesta 
contractació, en ser del tot necessari i urgent l'inici d'aquesta redacció del 
projecte de reparacions de la plaça, atès la perillositat que ara comporta la 
circulació de vehicles en aquest punt del municipi degut al seu estat provocat 
per les fortes pluges.

Per a l’adjudicació d’aquest servei es proposa a l’empresa Técnica y Proyectos, 
SA (TYPSA) amb CIF A28171288 i, que ha presentat pressupost, amb registre 
d’entrada 3684/2020, de data 15 d’abril, que inclou la proposta tècnica i 
econòmica de l’exposat, que ofereix un import total de 14.850,00€, 21% d'IVA 
exclòs, i amb un termini d’execució de 2 mesos des de la data de la recepció de 
l’adjudicació del contracte. Des de l’Àrea de Serveis Públics i Via Pública s’ha 
emès informe justificatiu de la contractació respecte del procediment 
d’adjudicació. 

De conformitat amb els articles 118 i 29 de la LCSP es tracta d’un contracte 
menor de serveis per raó de la quantia i la seva temporalitat, respectivament. 
Així mateix es segueixen les especificacions establertes a tal efecte tant en 
l’article 118.3, com en l’article 131.3 de la LCSP.

La secretària acctal. ha emès informe que queda incorporat a l’expedient. 
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Per tot l’exposat, en ús de les competències atribuïdes per la disposició 
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, aquesta Alcaldia

RESOL

PRIMER. Adjudicar el contracte menor de servei de redacció del projecte 
constructiu de les reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans, en 
favor de l’empresa  Técnica y Proyectos, SA (TYPSA) amb CIF A28171288, que 
compta amb la capacitat d’obrar amb l’Administració Pública i amb l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte, per un 
import total de 14.850,00€, 21% d'IVA exclòs, en base a l’indicat en la part 
expositiva i amb subjecció a les condicions del pressupost presentat i de 
l’informe justificatiu emès, i amb un termini d’execució de 2 mesos, des de la 
data de recepció de l’adjudicació del contracte. Codi CPV: 71242000-6 
Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import total de 17.968,50€, 
que inclou el 21% d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
11.155.61915, del pressupost municipal vigent.

TERCER. Establir que l'empresa adjudicatària indemnitzarà l'Ajuntament per la 
manca total, deficient o incompleta execució per part d'aquell i sempre que els 
esmentats fets ocasionin un perjudici a la Corporació al suplir aquesta la feina 
de l'adjudicatari per medis propis o aliens, amb independència de la imposició 
de la penalitat corresponent i/o de la resolució del contracte que pugui 
comportar. Els supòsits de demora d’execució dels terminis totals o parcials 
s’entendran en tot cas com una vulneració de les condicions essencials 
d’execució del contracte resultant d’aplicació l’establert als articles 192 a 196 
de la LCSP.

QUART. L’empresa adjudicatària haurà de respectar el caràcter confidencial 
d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del 
contracte a la qual se li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el 
contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.

L’empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret 
professional respecte a les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut 
tenir coneixement per raó de la prestació del contracte, obligació que subsistirà 
encara després de la finalització del mateix, de conformitat amb l’article 10 de 
la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre 
de 1999.

L’adjudicatari haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions que 
en matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el 
desenvolupament de les seves tasques per a la prestació del contracte, 
especialment les derivades del deure de secret, responent l’empresa 
adjudicatària personalment de les infraccions legals que per incompliment dels 
seus empleats es pogués incórrer.
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Si el contracte adjudicat implica el tractament de dades de caràcter personal 
l'adjudicatari, haurà de respectar en la seva integritat la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva 
normativa de desenvolupament, de conformitat amb l’establert en la Disposició 
Addicional 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic.
  
CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària per al seu 
coneixement i als efectes que corresponguin, així com l’informe justificatiu 
emès per l’Àrea de Serveis Públics on s’inclouen totes les característiques i 
especificacions del contracte.

SISÈ. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment 
establerta, una vegada presentada las corresponent factura a la finalització 
total de l’objecte del contracte, i sigui degudament conformada pels 
departaments corresponents. En aquest sentit, és requisit obligatori per poder 
atendre la factura, indicar-hi el següent:

   CODI CENTRE GESTOR: Codi que identifica qui va fer l'encàrrec i a qui 
va adreçada la factura. 

   NUMERO D'OPERACIÓ COMPTABLE (AD, D) que autoritza la factura.

Aquestes dades consten en el document AD o D annex que es farà arribar junt 
amb la notificació del present acord d’adjudicació. En cas que la factura no 
indiqui  les dades obligatòries requerides, serà retornada.

La factura s’ha de presentar en el Registre Electrònic de Factures de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, disponible mitjançant l’aplicació e-Fact 
accessible des de la pàgina web municipal. En totes les factures electròniques la 
identificació dels centres gestos es farà mitjançant els següents codis DIR3:

 Oficina comptable: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat - 
Intervenció Comptabilitat

 Òrgan gestor: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat
 Unitat tramitadora: L01080728 Corbera de Llobregat - Centres Gestors

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

L'alcaldessa,  La secretària acctal.,
Montserrat Febrero i Piera  Marta Puig Puig
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1. Base cartogràfica 

Per l’elaboració del present projecte s’ha utilitzat la cartografia subministrada per l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat,  

Es tracta del Mapa Topogràfic Metropolità a escala 1:1.000 elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
fulla 420-14-21-2015 en format ETRS89.  

És una cartografia elaborada per restitució fotogramètrica i treball de revisió de camp a partir de vols 
fotogramètrics digitals d’aproximadament 7,5 cm de resolució de píxel.  

Està inscrita a la secció OFICIAL del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC) i per tant té el caràcter de 
cartografia oficial.  

En l’actualitat la sèrie consta de 1.902 fulls i els formats de distribució disponibles són DGN, DWG, DXF, SHP 
i PDF vectorial. 

A02 Topografia 
Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 

Llobregat. 

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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1. Introducció i objecte 

En el present annex es detallaran les característiques geològiques i geotècniques del subsòl de la Plaça de 
la rotonda dels Països Catalans, mitjançant investigacions de camp, la seva interpretació i un estudi de 
diagnosi de les patologies observades a la plaça. 

2. Context geològic general 

2.1. Geologia 

Des del punt de vista de la geologia regional, l’entorn de l’àrea d’estudi està situat dins de la unitat 
morfoestructural denominada Serralada Litoral, que discorre paral·lela a la línia de costa en direcció SW-NE. 
En aquesta serralada apareixen representats materials paleozoics indiferenciats i materials triàsics de fàcies 
germànica. En concret, la zona d’estudi es troba dins de la fossa neògena de Corbera, parcialment recoberta 
per materials Quaternaris. L’ambient sedimentari de la zona correspon a una plana al·luvial molt distal 
endorreica evaporítica que està formada majoritàriament per les unitats geològiques Tk, recobertes per 
materials quaternaris de la unitat QPg4. 

A03 Geologia i Geotècnia 
Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 

Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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La unitat geològica Tk (Carnià-Norià del Triàsic Superior) és formada per guixos, amb lutites versicolors i 
gresos. Es disposen en capes mètriques i decamètriques de lutites amb intercalacions de capes mètriques 
de guixos i esporàdicament de gresos i llims. Corresponen a les fàcies inferiors dels materials del Keuper. 
Els guixos s’observen a la fossa de Corbera i concretament a les pedreres que es conserven als barris 
perifèrics de la vila, que presenten capes mètriques i decamètriques de guixos laminats i enterulítics separats 
per lutites versicolors, grises i rogenques. La potència varia dels 20 als 100 metres. 

Recobrint el substrat triàsic, trobem a la zona d’estudi una intercalació de trams de llims i nivells de graves 
subrodades a subanguloses quaternàries (QPg4, Plistocè Superior). El grau de cimentació és baix, excepte 
en alguns trams cimentats per encrostaments carbonatats. També inclouen nivells de llims sorrencs 
marrons amb graves disperses, progressivament més abundants cap a sostre. Al tram superior els llims són 
més vermellosos i els nòduls de carbonat de calci són més grossos i abundants. Tenen una potencia que 
varia de 5 a 15 m i s’interpreten com a dipòsits de glacis desenvolupats als vessants de relleus 
moderadament abruptes. 

2.2. Tectònica 

La tectònica de la zona d’estudi ve marcada per el context geodinàmic de l’Europa occidental post 
compressió alpina. Aquesta té un comportament que passa a ser de caire distensiu i per tant, les 
deformacions estan associades a processos d’extensió cortical. Aquest període es coneix com a distensió 
neògena. La ciutat de Corbera de Llobregat es troba limitada per dues falles normals (graben) amb 
orientació ENE-WSW, formant l’anomenada fossa de Corbera. 

Figura 1. Mapa geològic de Vallirana 1:25000. Full 420-1-2 (71-32). 

Zona del projecte 
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2.3. Hidrogeologia 

La zona d’estudi queda emmarcada dins l’àrea hidrogeològica del Garraf-Bonastre, definida pel Mapa 
d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya escala 1:250.000, editat pel Servei Geològic Català. Aquesta àrea 
està constituïda principalment per calcàries, margues i guixos triàsics. A la següent imatge es mostra el 
context hidrogeològic general de la zona: 

 

Figura 2. Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50000 - Baix Llobregat. Fossa de Corbera 

Figura 3. Planta amb les àrees hidrogeològiques de Catalunya. En color blau es troba localitzat l’àmbit del projecte. Font: Instamaps ICGC. C40 
(Calcàries Triàsiques), F40 (Margues i guixos triàsics). 
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La zona de projecte queda emmarcada dins de les formacions hidrogeològiques C40, formacions de 
calcàries i dolomies massives del triàsic, i F40 formada per margues i evaporites del Triàsic. En general es 
tracta de materials que presenten permeabilitat baixa i aqüífers de tipus lliures, malgrat hi pot haver zones 
amb trams confinats. 

2.4. Sísmica 

Segons el mapa de zonificació sísmica, i la Norma de Construcció Sismoresistent actualment en vigor, 
NCSE-02, el nivell d’acceleració sísmica bàsica assignat a la zona d’estudi, a la ciutat de Corbera de 
Llobregat, és de 0.04g, i per tant, és necessària la consideració de les accions sísmiques. 

L’acceleració sísmica de càlcul s’obté a partir de la següent expressió: 

𝑎 = 𝑆 ∗ 𝜌 ∗ 𝑎  

On: 

𝑎 : acceleració sísmica de càlcul. 

𝑎 : acceleració sísmica bàsica. 

𝜌: Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que excedeixi ac en el període de vida 
pel que es projecta la construcció. Els valors que pren són els següents: 

 Construccions d’importància normal 𝜌=1.0 

 Construccions d’importància especial 𝜌=1.3 

 

En el present projecte s’adoptarà un coeficient  = 1.0 

Figura 4. Mapa de zonificació en funció de l’acceleració sísmica bàsica, i del coeficient de contribució. Mapa inclòs en la Norma de construcció 
Sismoresistent (Part General i Edificació) NCSE-02  
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S és el coeficient d’amplificació del terreny, que pren el següent valor: 

 Per 𝜌 ∗ 𝑎 ≤ 0.1𝑔   𝑆 =
.

 

 Per 0.1𝑔 < 𝜌 ∗ 𝑎 < 0.4𝑔 

𝑆 =
.
+ 3.33 ∗ 𝜌 ∗ − 0.1 ∗ (1 −

.
) 

 Per 0.4𝑔 ≤ 𝜌 ∗ 𝑎     𝑆 = 1.0 

On: 

C: Coeficient del terreny. Depèn de les propietats geotècniques del terreny de fonamentació. 

L’aplicació d’aquesta norma és obligatòria en l’àmbit d’aplicació establert, excepte: 

 Construccions d’importància moderada. 

 Edificacions d’importància normal o especial en el cas que l’acceleració sísmica bàsica ab sigui 
inferior a 0.04g, essent g l’acceleració de la gravetat. 

 En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre si en totes les 
direccions quant l’acceleració sísmica bàsica ab sigui inferior a 0.08g. No obstant, la norma serà 
d’aplicació en els edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul, ac, és igual o major 
de 0.08g. 

Segons aquesta Norma, els terrenys es classifiquen en les següents tipologies: 

 Terreny tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de propagació de les 
ones elàstiques transversals o de cisalla, VS >750 m/s. 

 Terreny tipus II: Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. Velocitat de 
propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla, 750 m/s ≥ VS > 400 m/s. 

 Terreny tipus III: Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència alta a molt alta. 
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla, 400 m/s ≥ VS > 200 m/s. 

 Terreny tipus IV: Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou. Velocitat de propagació de les ones elàstiques 
transversals o de cisalla, VS ≤ 200 m/s. 

A cadascú d’aquests tipus de terreny se’ls assigna un valor del coeficient C, indicat a la següent taula: 

Tipus de terreny Coeficient C 

I 1.0 

II 1.3 

III 1.6 

IV 2.0 

 

En la zona del projecte hi trobem materials tipus reblerts (classificació del terreny: IV) que els hi correspon 
un coeficient C de 2.0 i materials quaternaris llimosos (classificació de terreny: III) amb un coeficient C de 1.6. 
Substituint aquests valors en les formulacions indicades s’obtenen les acceleracions de càlcul: 

Taula 1. Coeficients del terreny C 
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Tipus de terreny 
Coeficient 

C 
Acceleració sísmica 

bàsica ab (m/s2) 
S r 

Acceleració sísmica 
de càlcul ac (m/s2) 

Reblerts 2.0 0.04g 1.6 1.0 0.064 

Quaternari llimós 1.6 0.04g 1.28 1.0 0.0512 

 

 

3. Descripció de les patologies de l’àmbit d’estudi 

3.1. Calçada plaça 

Arran del pas de la tempesta Glòria i les fortes pluges associades, el 23 de gener de 2020 va aparèixer un 
esvoranc a la Plaça dels Països Catalans. En primer moment, l’esvoranc presentava unes dimensions 
reduïdes, de 1m de llarg i 0,5m d’ample. Al cap de dos mesos, l’esvoranc presenta unes dimensions majors, 
de 4,5 m de llarg i 3 m d’ample, evolucionant en sentit est, cap al C/ dels Arbres (veure Figura 5 i 6). 

 

 

El dia 20 de maig a la zona oest de la rotonda, proper a la zona d’aparcaments es va observar un 
enfonsament del ferm d’aproximadament 20-30 cm en una zona de 2,5m de llarg i 1 m d’ample (veure Figura 
7). Aquest enfonsament està tocant la reparació del clavegueram feta el gener del 2020, com es pot veure 
per la diferència de color del ferm.  

Taula 2. Valors de l’acceleració sísmica per a les diferents unitats identificades en el projecte. 

Figura 5 i 6. Esquerra: imatge de l’esvoranc el 23 de gener. Dreta: Ampliació de l’afecció en superfície de l’esvoranc el 13 de maig. 
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A la següent imatge es marquen en una planta de la plaça les dues zones on han aparegut l’esvoranc i la 
subsidència.  

 

 

En la darrera visita a la plaça el dia 3 de juliol es va observar com la subsidència havia col·lapsat fent un 
esvoranc on s’observa la canonada del sanejament oberta per la junta de  connexió entre dos trams, causant 
la filtració d’aigua de la canonada al subsòl de la plaça.  

3.2. Elements de sanejament  

Durant el mes de gener i febrer, posteriorment a l’aparició del primer esvoranc a la rotonda, l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat va realitzar una campanya d’investigació de l’estat del clavegueram a la zona. Es va 
passar una càmera pel col·lector que circula sota la traça del C/ Josep Tarradellas veient que la claveguera 
en aquella zona presentava moltes zones amb fractures i trencaments, a més de tenir un estretament al 
diàmetre de la canonada (de ∅500mm a ∅400mm). Per les zones malmeses del col·lector es produeixen  
pèrdues d’aigua al subsòl de la plaça.  

Figura 7. Enfonsament del ferm detectat el 20 de maig a la Rotonda dels Països Catalans. 

Figura 8. Zones amb esvorancs i enfonsaments a la plaça. Òval de sota la zona verda, fou el primer en aparèixer. 
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Amb aquesta informació, l’Ajuntament va fer una obra d’emergència durant el febrer per substituir el tram de 
clavegueram des de l’entrada del C/ Josep Tarradellas fins la connexió amb l’ovoide de ∅1500 mm, 
mitjançant una rasa i la substitució de la canonada per una de ∅800mm. 

Malgrat la millora puntual del sanejament en aquesta zona, posteriorment a la reparació, els esvorancs es 
van ampliar i fins i tot, va aparèixer una nova subsidència (proper a la pista semi-coberta). Aquesta canonada 
ha quedat al descobert en col·lapsar la subsidència, posant de manifest la deformació de la canonada 
existent, amb la consegüent obertura de la junta, produint la filtració d’aigua directament al subsòl de la 
plaça. 

3.3. Mur de les pistes semi-cobertes 

La zona del mur de les pistes semi-cobertes presenta una fissura vertical que s’ha anat eixamplant amb el 
pas del temps. Ha aparegut a la zona de contacte d’un mur existent i el que es va construir nou durant 
l’execució de les pistes semi-cobertes. A més, s’observa la rotació del mur cap a la plaça. Tot sembla indicar 
que les subsidències i esvorancs de la plaça poden afectar també el mur en aquesta zona fent que perdi el 
recolzament de la cimentació.  

Les recomanacions i estudi de l’estabilitat d’aquest mur queden fora de l’abast del present projecte. Malgrat 
tot, es recomana un estudi detallat per realitzar la seva reparació i evitar que evolucionin les patologies 
observades i el seu possible col·lapse.  

4. Campanya geotècnica 

Per la redacció del present document d’estudi de les reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
s’ha realitzat una campanya geològica – geotècnica que consta d’un estudi de geofísica, l’execució de 5 
sondeigs a rotació amb recuperació de testimoni continu i la caracterització al laboratori de les mostres de 
sòl dels sondeigs.  

A continuació es detallen les tasques realitzades.  

4.1. Campanya de camp  

4.1.1. Geofísica 

L’empresa Geotopsa, a petició de l’Ajuntament de Corbera va realitzar una campanya d’investigació geofísica 
consistent en: 

 4 Perfils de tomografia elèctrica ERT. 

 Aixecament de tota la superfície de la plaça mitjançant Georadar d’alta resolució en 3D. 

 4 perfils de Georadar de baixa freqüència per assolir major profunditat 

La presència de multitud de serveis a la rotonda i les diferents reposicions del terreny al llarg dels anys fa 
que la geofísica no obtingui un reflector sense interferències i en dificulta l’anàlisi de les dades.  

Malgrat això, l’execució de les diferents tècniques geofísiques permet detectar una zona d’anomalies que 
s’indiquen a la Figura 9.  
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A l’Apèndix 01 Geofísica s’adjunta l’informe complet amb les investigacions geofísiques i els seus resultats.  

4.1.2. Sondejos  

En les zones d’anomalies detectades per la campanya de geofísica s’ha realitzat una campanya 
d’investigació geotècnica mitjançant sondeigs a rotació amb recuperació de testimoni continu. 

L’empresa Neotest Sondeos y Perforaciones, S. L. a indicacions de Typsa durant els dies 13 a 15 de maig va 
perforar 5 sondeigs per investigació del subsol a la zona de les anomalies detectades amb la geofísica. En 
total, s’ha perforat 39,1m de sòls. En cada sondeig s’han realitzat assaigs in situ del tipus SPT i s’ha pres 
mostres per tal de caracteritzar els materials al laboratori. A continuació s’adjunta una taula amb les 
profunditats de cada sondeig.  

Sondeig Profunditat 
(m) 

S-1 7,5 

S-2 9 

S-3 9 

S-4 9,1 

S-5 4,5 

 

 

Figura 9. Planta d’anomalies detectades durant la campanya de geofísica. 

Taula 3. Sondeigs i profunditat d’investigació. 
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A la següent taula s’identifiquen el sondeig, la profunditat de les mostres, tipologia, valors del colpeig i valors 
del N30 del SPT.  

Sondeig Profunditat 
Mostra (m) 

Tipus Colpeig N30 

S-1 1,2-1,8 SPT 11/5/5/5 10 

3,0-3,6 SPT 9/10/13/19 23 

6,0-6,6 SPT 3/3/9/42 12 

S-2 1,8-2,4 SPT 5/4/6/7 10 

3,0-3,6 MI 11/13/10/8 11 

8,0-8,6 SPT 1/1/3/4 4 

S-3 2,6-3,2 MI 3/3/4/6 3 

5,4-6,0 MI 9/9/10/18 9 

7,8-8,4 SPT 6/7/8/8 15 

S-4 4,2-4,8 SPT 3/2/1/2 3 

7,20-7,60 MI 8/9/13/18 11 

8,5-9,1 SPT 10/19/26/32 45 

S-5 3,9-4,5 SPT 7/7/14/16 21 

 

En 4 dels 5 sondeigs s’ha detectat nivell freàtic o piezomètric en algun cas, ja que l’aigua s’ha observat amb 
certa pressió. S’ha pres una mostra i s’ha portat a analitzar al laboratori. A continuació s’adjunta la taula dels 
nivells freàtics/piezomètrics detectats.  

Sondeig Profunditat NF 
(m) 

S-1 5,7 

S-2 5,8 

S-3 3,5 

S-4 3,5 

S-5 - 

 

Taula 4. Profunditat de mostres i colpeig, última columna N30 SPT calculat. 

Taula 5. Nivell freàtic detectat als sondeigs. 
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A continuació s’adjunten les fotografies de les caixes dels sondeigs. 

  

Sondeig S-1. Caixa 1 de 0,0 a 3,0 m Sondeig S-1. Caixa 2 de 3,0 a 6,0 m 

  

Sondeig S-1. Caixa 3 de 6,0 a 7,5 m Sondeig S-2. Caixa 1 de 0,0 a 3,0 m 

  

Sondeig S-2. Caixa 2 de 3,0 a 6,0 m Sondeig S-2. Caixa 3 de 6,0 a 9,0 m 
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Sondeig S-3. Caixa 1 de 0,0 a 3,0 m Sondeig S-3. Caixa 2 de 3,0 a 6,0 m 

  

Sondeig S-3. Caixa 3 de 6,0 a 9,0 m Sondeig S-4. Caixa 1 de 0,0 a 3,0 m 

  

Sondeig S-4. Caixa 2 de 3,0 a 6,0 m Sondeig S-4. Caixa 3 de 6,0 a 9,0 m 
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Sondeig S-5. Caixa 1 de 0,0 a 3,0 m Sondeig S-5. Caixa 2 de 3,0 a 4,5 m 

 

Al Plànol 04 Planta d’Investigació geotècnica s’indica la posició en planta dels sondeigs.  

A l’Apèndix 02 de Sondeigs s’adjunten les columnes amb les testificacions dels sondeigs a rotació. 

4.2. Campanya de laboratori 

Les mostres extretes dels sondeigs s’han portat al laboratori Geomar Enginyeria del terreny, on s’ha realitzat 
els següents assaigs. 

Granulometria 103 101 : 1995 9 

Límits Atterberg 103 103 : 1994 9 

Humitat natural. UNE 103 300 : 1993 5 

Contingut quantitatiu en sulfats 83963 : 
2008 

3 

Contingut qualitatiu en sulfats solubles 
103 202 : 1995 

3 

Assaig de col·lapse NLT 254/99 2 

Pes específic 103 302 : 1994 3 

Contingut de matèria orgànica 103 204 : 
1993 

4 

Tall directe CD 103 401 : 1998 4 

Analítica d’aigua EHE 2008 1 

 

A continuació s’adjunta la taula amb els resultats dels assaigs de laboratori. 

Taula 6. Assaigs de laboratori realitzat a les mostres extretes dels sondeigs. 
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4.2.1. Assaigs de classificació 

Sondeig 
Profunditat 

Mostra 
Tipus Colpeig 

Identificació 
Classificació 

USCS 

Granulometria Límits Atterberg 
Humitat 
natural 

%passa #5 
UNE 

%passa 
#2 UNE 

%passa 
#0,4 UNE 

%passa 
#0,08 UNE 

LL LP IP (%) 

S-1 1,2-1,8 SPT 11/5/5/5                   

S-1 3,0-3,6 SPT 9/10/13/19 CL 98,6 94,8 88,6 85,3 33,3 16,8 16,6   

S-1 6,0-6,6 SPT 3/3/9/42 GC 51,9 38,9 27,9 20,2 25,4 16,7 8,7   

S-2 1,8-2,4 SPT 5/4/6/7                   

S-2 3,0-3,6 MI 11/13/10/8 CL 98,9 93,8 89,9 88,1 32,8 17,6 15,3 12,24 

S-2 8,0-8,6 SPT 1/1/3/4 SC 74,1 55,5 41,1 32,6 24,3 14 10,3 15,27 

S-3 2,6-3,2 MI 3/3/4/6 SC 96,5 85,3 68,9 40,6 30,9 21,6 9,2 27,39 

S-3 5,4-6,0 MI 9/9/10/18 CL 87,7 76,2 64,7 51,8 29,7 15,4 14,3 16,62 

S-3 7,8-8,4 SPT 6/7/8/8 SC 88,3 78,6 64,8 47,7 33,3 14,9 18,4   

S-4 4,2-4,8 SPT 3/2/1/2                   

S-4 7,20-7,60 MI 8/9/13/18 SC 74,9 65,6 51,9 36,3 31,3 16,7 14,6 17,76 

S-4 8,5-9,1 SPT 10/19/26/32                   

S-5 3,9-4,5 SPT 7/7/14/16 GC 72,4 66,2 56,6 46,1 39,9 16,9 23   
 

 
Taula 7. Resum dels assaigs de classificació realitzats a les mostres dels sondeigs 
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4.2.2. Assaigs mecànics i químics 

Sondeig 
Profunditat 

Mostra 
Tipus Colpeig 

Identificació 
Classificació 

USCS 

Contingut en sulfats Colapse 
Densitat 

partícules 
sòlides  

Contingut 
de 

matèria 
orgànica  

Tall directe CD 

%SO3 %SO4 
ppm 
SO4 

Classificació 
Índex 

Col·lapse 
(%) 

Pot. por. 
col·lapse 

(%) 
g(cm3) (%) 

Cohesió 
(kg/cm2) 

Angle 
fregament 
intern (º) 

S-1 3,0-3,6 SPT 9/10/13/19 CL 0,6396 0,7675 7675,3 Qb       0,39     

S-1 6,0-6,6 SPT 3/3/9/42 GC 2,3318 2,7982 27982 Qc             

S-2 3,0-3,6 MI 11/13/10/8 CL negatiu negatiu negatiu N.A. 0,69 0,66 2,72   0,16 22,1 

S-2 8,0-8,6 SPT 1/1/3/4 SC 1,4269 1,7123 17123 Qc             

S-3 2,6-3,2 MI 3/3/4/6 SC               1,79 0,18 27 

S-3 5,4-6,0 MI 9/9/10/18 CL negatiu negatiu negatiu N.A. 0,07 0,06 2,66 0,47     

S-4 4,2-4,8 SPT 3/2/1/2                 1,76     

S-4 7,20-7,60 MI 8/9/13/18 SC negatiu negatiu negatiu N.A.     2,64   0,52 23,9 

Taula 8. Resum dels assaigs mecànics i químics realitzats a les mostres dels sondeigs.  
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A l’Apèndix 03 Assaigs de laboratori s’adjunten les actes de laboratori amb els resultats obtinguts.  

5. Caracterització geotècnica dels materials 

Mitjançant les investigacions realitzades a la plaça s’han detectat dues unitats geotècniques formades per 
una primera capa de reblerts heterogenis, recobrint els materials quaternaris que formen la segona unitat. 

Per sota d’aquests materials hi ha el substrat de la zona, que s’observa a les parets dels talussos verticals 
que es troben per darrera i al lateral dret de l’edifici del Pavelló, al sud de la rotonda. En aquests talussos 
s’observen margues iridissades amb guixos, d’elevada compacitat i aspecte rocós. A la imatge següent es 
pot veure el talús  

 

 

A continuació es descriuen les propietats geotècniques de les diferents unitats. 

5.1. Unitat R . Reblerts 

Es tracta d’una unitat molt heterogènia de materials antròpics d’aportació sense compactar, abocats al llarg 
dels anys per reomplir una antiga riera.  

S’han detectat reblerts en tots els sondeigs perforats, amb gruixos variables, des de la superfície del terreny 
fins els 9m i 7m de profunditat.. Segons la naturalesa dels reblerts observats podem dividir la rotonda en 
dues zones, la zona nord on els reblerts presenten restes de totxanes, i trams amb força matèria orgànica i; 
la zona sud de la rotonda, on els reblerts presenten quantitats variables de guix i sulfats solubles.  

A la part sud de la rotonda (sondeigs S-1, S-2 i S-5) s’han detectat nivells d’argiles marrons amb restes de 
guix, guixos amb matriu argilosa, graves i bretxes en matriu argilosa, sorres fines i argiloses. Totes elles de 
compacitat fluixa. Els valors de NSPT varien 4 i 23, amb un valor mig de 13. Dels materials de reblert de la 
zona nord de la rotonda perforats als sondeigs S-3 i S-4 s’han detectat argiles marrons i negroses, argiles 
sorrenques amb totxanes, sorres vermelloses amb graves, amb trams molt tous i sense compactar. Els valors 
de NSPT indiquen una compacitat molt fluixa a fluixa, amb valors de 3, 5 i 9.  

Figura 10. Talús al sud de la zona de jocs que limita l’esplanada on hi 
ha el pavelló. 

Figura 11. Detall de les margues amb guixos del talús anterior. 
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D’aquesta unitat s’han portat 7 mostres al laboratori, 3 d’elles es classifiquen com a CL, dues GC i dues SC. 
A les mostres argiloses, la quantitat de fins varia entre 88% i 52%, les graves de 1% al 12% i les sorres del 
11% al 36%. El límit líquid varia entre 33 i 30, mentre que l’índex de plasticitat varia entre 17 i 14. La humitat 
natural varia de 12,24% i 16,62%. En dues mostres s’ha fet un assaig de col·lapse obtenint un índex de 0,69% 
i 0,07%. S’ha fet un assaig de tall directe drenat tenint angle de fricció intern de 22,1º i una cohesió aparent 
de 0,16 Kg/cm2. El contingut de matèria orgànica s’ha analitzat en dues mostres, tenint valors similars, de 
0,39% i 0,47%. S’ha analitzat el contingut de sulfats en 3 mostres, donant 2 d’elles negatiu i, a la tercera valors 
de 0,64% de SO3 i 0,77 de SO4, amb classificació d’exposició Qb, atac mig. 

Les mostres amb classificació GC s’ha obtingut un percentatge de fins de 20% a 46%, amb límit líquids de 
25 i 40, i índex de plasticitat de 9 i 23. Presten un elevat contingut de sulfats, amb un 2,33% de SO3 i un 1,80% 
de SO4 , amb classificació Qc, atac fort. 

Finalment, les mostres classificades com a SC presenten un contingut de sorres de 42% i 56%, amb el 33% 
i 41% de fins. La humitat natural varia entre el 15,27% i el 27,39%. S’ha fet un tall directe amb un angle de 
fregament intern de 27º i una cohesió aparent de 0,18 Kg/cm2. El contingut de matèria orgànica és elevat, 
1,79%, així com els sulfats, amb un 1,43% de SO3 i un 1,71 de SO4, amb classificació Qc, atac fort.  

5.2. Unitat Q. Quaternari 

Aquesta unitat s’ha detectat només als sondeigs de la part nord de la rotonda, S-3 i S-4, a 7m de profunditat. 
Es tracta d’argiles bandejades de color marró amb tons vermellosos, grisos i verdosos amb algunes 
carbonatacions. Es tracta d’una capa heterogènia, amb nivells tous i molt humits alternats amb nivells 
d’humitat baixa amb valors de resistència més elevats. Els colpeigs de NSPT varien entre 11, 15 i 45, variant 
la seva consistència entre fermes i dures. S’han realitzat dos assaigs de laboratori en aquestes mostres, 
tenint un percentatge de graves de 11,7% i 25,1%, el de sorres de 40,6% i 38,5% i el de fins de 47,7% i 36,3%. 
Juntament amb els límits líquid de 33 i 31 i l’índex de plasticitat entre 18 i 15, classifiquen aquestes mostres 
com SC. La humitat natural és de 17,76%. S’ha fet un assaig de tall directe consolidat i drenat tenint una 
cohesió aparent de 0,52 kg/cm2 i un angle de fregament intern de 23,9º. El contingut de sulfats ha resultat 
negatiu.  

Figura 12. Sondeig S-3, caixa de 3 a 6m de profunditat. Reblerts 
argilosos amb tons negres. 

Figura 13. Sondeig S-5, caixa de 0 a 3m de profunditat. Reblerts argilosos 
amb guixos. 
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5.3. Nivell freàtic 

S’ha detectat el nivell freàtic en 4 dels 5 sondeigs perforats, com es pot veure a la Taula 5. Distingim dos 
nivells diferenciats segons la cota de l’aigua. Als sondeigs del nord de la rotonda, s’ha detectat a una 
profunditat de 3,5m; mentre que als de la part sud, l’aigua es detecta al voltant dels 5,7-5,8m de profunditat. 
En aquests últims, durant la perforació es va trobar que l’aigua tenia certa pressió, per tant, podria considerar-
se com a nivell piezomètric.  

La diferència de cotes del nivell freàtic, ens pot fer pensar que l’origen de l’aigua podria ser també diferent. 
Essent l’aigua més superficial probablement de la pèrdua de les canonades del clavegueram, ja que 
coincideix amb les cotes de la profunditat de la base de la claveguera. Mentre que el nivell més profund 
podria equivaldre al flux subterrani d’origen natural, per la zona de pas de l’antiga riera.  

Durant la perforació del sondeig S-2 es va extreure una mostra d’aigua i es va portar al laboratori, obtenint 
els següents resultats. 

Analit Resultats 

Color Incolora 

Olor Incolora 

pH (UNE 83952) 7 

Residu sec (UNE 83957) mg/l 3.808 

CO2 agressiu (UNE 13577) mg/l CO2 0 

Clorurs mg/l Cl- 255,26 

Sulfats (UNE 83956) mg/l SO42- 1.700,19 

Magnesi (UNE 83956) mg/l Mg2- 344,86 

Amoni (UNE 83954) mg/l NH4+ 0,19 

Conductivitat mS/m 78,4 

 

No es pot conèixer la naturalesa exacta de l’origen de l’aigua amb l’analítica, però el fet que l’aigua no presenti 
color ni olor, amb el pH neutre faria descartar el fet que fossin aigües residuals. A més, l’elevada quantitat de 
sulfats, sals solubles i residu sec tampoc no és gaire compatibles amb aigües residuals urbanes. Apuntaria 
a un origen natural de les aigües riques en sulfats ja que el material natural de la zona i els reblerts tenen 
altes quantitats d’aquests ions.  

Segons la “Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, el tipus d’exposició d’aquesta aigua és Qb, amb atac 
mig.  

 

Taula 9. Resultats de l’analítica d’aigua. 
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6. Perfils geotècnics 

Amb les dades recopilades de la campanya geològica – geotècnica s’han realitzat dos perfils geològics, un 
pel nord de la rotonda i l’altre per la zona sud.  

Al plànol 04 es mostra la situació en planta de la traça dels perfils. A continuació s’adjunten i es descriuen 
les unitats detectades.  

6.1. Perfil 1-1’ 

Perfil realitzat a la part nord de la rotonda passant pels sondeigs S-3 i S-4, d’orientació E-W. En aquesta zona 
s’han detectat reblerts antròpics heterogenis fins a una profunditat de 7m, on s’han detectat les argiles 
llimoses del quaternari. El nivell freàtic es detecta a profunditat de 3,5m, per sobre de reblerts d’argiles amb 
tonalitats negres. La compacitat d’aquests materials és tova, sobretot al voltant del nivell freàtic. 

 

 

6.2. Perfil 2-2’ 

Aquest perfil es troba situat a la zona sud de la rotonda, amb orientació E-W. Inclou les dades dels sondeigs 
S-2, S-1 i S-5. En aquest perfil es veuen els reblerts antròpics heterogenis, fins a profunditat màxima 
d’investigació de 9m. S’identifiquen varis nivells amb predomini de guixos a la matriu del reblert. Amb la 
distribució dels materials al perfils es comprova l’heterogeneïtat dels reblerts. En aquesta zona, el nivell freàtic 
apareix a la profunditat de 5,8m.  

Figura 14. Perfil geològic-geotècnic de la zona nord de la rotonda.  
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7. Paràmetres geotècnics  

En aquest apartat es determinen els paràmetres geotècnics de les dues unitats detectades durant la 
investigació geològica – geotècnica.  

7.1. Unitat R . Reblerts 

Els reblerts estan formats per materials heterogenis, sense compactar, amb humitat en general elevada i 
baixes propietats geotècniques. S’engloben tots sota el mateix epígraf ja que tots ells presenten 
característiques molt semblants. Els paràmetres geotècnics considerats per aquesta unitat són els següents: 

Paràmetre Valor 

Pes específic aparent (t/m3) 1,6 

Cohesió (kg/cm2) Nul·la 

Figura 15. Perfil geològic-geotècnic de la zona sud de la rotonda.  
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Paràmetre Valor 

Angle de fregament intern (º) 23 

 

7.2. Unitat Q. Quaternari 

A profunditat de 7m s’ha detectat un quaternari format per argiles de color marró a vermellós, humides i entre 
poc i mitjanament consolidades. Es tracta de materials cohesius, esponjats i de resistència baixa a mitja, 
que s’interpreten com a nivell col·luvial i d’alteració.  

Paràmetre Valor 

Pes específic aparent (t/m3) 1,6 

Cohesió aparent (kg/cm2) 0,50 

Angle de fregament intern (º) 24 

 

8. Diagnosi  

8.1. Introducció 

Arrel de les fortes pluges associades al temporal Gloria i les dels dies següents, va aparèixer un esvoranc a 
la Plaça de la Rotonda dels Països Catalans de Corbera de Llobregat. En el present apartat es fa una diagnosi 
de les causes de les patologies observades. 

8.2. Antecedents de la zona 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha facilitat els Estudis geotècnics disponibles executats per la 
construcció dels equipaments del voltant de la rotonda dels Països Catalans. S’enumeren a continuació: 

 Estudi Geotècnic del Poliestportiu C/ Josep Tarradellas. Realitzat per Losan. 1992. Estudi per l’execució 
del Poliestportiu, en la situació actual. 

 Estudi Geotècnic del Poliestportiu C/ Buenos Aires. Realitzat per Losan. 1992. Estudi per l’execució del 
Poliesportiu en parcel·la propera al Camp de futbol. 

 Estudi Geotècnic per al Projecte Bàsic i Executiu de la Piscina descoberta i edifici de vestidors. Realitzat 
per Mediterrània de Geoserveis. 2001.  

 Estudi Geotècnic de la Zona Esportiva al C/ dels Arbres. Realitzat per Centro Catalán de Geotecnia, 
S.L. 2005. Inclou reconeixements de la zona de la pista semi-coberta.  

En aquests estudis geotècnics queda palesa l’existència d’una capa de reblerts de gruix i naturalesa variable, 
esponjats i de baixa qualitat geotècnica en general, de 2,6 a 8,5m, fruit del reompliment caòtic i desestructurat 
d’una antiga riera. Per sota, es detecten materials quaternaris col·luvials formats per argiles de color marró 
vermellós a verdós, poc consolidades, molt humides, amb nivells molt tous. El substrat apareix entre 14 i 18m 

Taula 10. Paràmetres geotècnics adoptats per la unitat R. 

Taula 11. Paràmetres geotècnics adoptats per la unitat Q. 
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de profunditat. Correspon a argiles compactes de coloracions variades, amb tonalitats verdoses i 
blanquinoses, marrons i vermelloses, amb nivells de guix cimentat. Es presenten dures i seques. 

8.3. Definició de la unitat afectada pel col·lapse 

Tant per l’estudi de les dades dels antecedents de la zona, com a partir de la campanya geològica – 
geotècnica elaborada per fer el present projecte, s’ha detectat una capa de reblerts heterogenis, no 
compactats, amb restes de sulfats i guixos, i de gruixos variables entre els 2,5m al límit sud-oest de la plaça 
i els 9m de la zona central. Per sota d’aquests reblerts s’observa la presència de terreny natural quaternari 
format per argiles poc consolidades, que presenten trams molt tous en les zones on es troba saturat.  

A partir de les dades de compacitat del terreny obtingudes amb els SPT es conclou que els reblerts es troben 
poc o gens consolidats, cosa que és més destacada al voltant dels nivells de fluctuació del nivell freàtic.  

A la imatge següent es mostra un mapa d’elevacions on es pot veure que la zona de la rotonda és un fons 
de vall, que ha estat reomplert al llarg del temps i en diferents fases per reblerts marcats en gris. S’han indicat 
les fletxes del sentit del flux de l’aigua subterrània de color blau. Es veuen dues zones preferencials de flux, 
seguint els dos nivells freàtics detectats, un paral·lel al C/Josep Tarradellas i l’altre per sota de les pistes semi-
cobertes. A la imatge es veu també on hi ha les parets verticals de la zona d’extracció de l’antiga guixera.  

 

Segons les dades històriques recopilades, la zona ocupada per l’actual camp de futbol, les pistes semi-
cobertes i la rotonda, era una zona deprimida que va ser reomplerta de forma no organitzada amb materials 
heterogenis i no compactats durant diferents episodis segons l’ús que es feia de cada parcel·la.  

Figura 16. Mapa d’elevacions del terreny. Sombrejat en gris zona de reblert. Línies blaves, zones de flux preferent. Font: Instamaps modificat. 
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Així, s’observen patologies d’assentaments diferencials en tots els equipaments, tant al camp de futbol, com 
a les pistes semi-cobertes. Aquestes zones d’assentaments, en la gran majoria coincideixen en planta amb 
el traçat de col·lectors enterrats.  

8.4. Factors que han desencadenat els esvorancs  

La presència d’una capa de reblerts no consolidats, sense compactació i de baixes prestacions 
geotècniques, juntament amb la presència d’aigua en el subsol han fet que s’hagi produït el rentat de 
material fi del subsòl  de la rotonda, causant el col·lapse del ferm. .  

Es tracta d’un fenomen que ha actuat al llarg de molt temps, rentant els materials més fins i, fins i tot, dissolent 
les sals solubles presents als reblerts. Aquest rentat ha creat zones de buit i cavitats, on l’esquelet del sòl era 
molt dèbil, fins que ha arribat a col·lapsar i creant l’esvoranc fins la superfície.  

L’origen de l’aigua subterrània, com s’ha apuntat en anteriors apartats sembla que és doble. Hi ha un nivell 
més superficial, a 3,5m de profunditat que provindria de les pèrdues de clavegueram de la zona i; hi ha un 
nivell a 5,8m de profunditat que sembla podria estar a pressió, que podria ser d’origen natural del drenatge 
subterrani de la vessant, juntament amb aigua de les possibles pèrdues del sistema de clavegueram en 
aquesta zona.  

Tot sembla indicar que les pèrdues de la claveguera que baixa pel C/ Josep Tarradellas no seguien el traçat 
de la claveguera per sota la plaça per unir-se amb l’ovoide de ∅1500mm, sinó que l’aigua s’infiltrava pel 
reblert i seguia un nivell més granular per la zona d’antiga vall, en direcció al C/ dels Arbres on a més, hi ha 
major gruix de reblerts.  

8.5. Mesures correctores 

Com s’ha comentat als anteriors apartats, la problemàtica de la zona es troba vinculada a la presència de 
sòls de baixa qualitat geotècnica juntament amb la presència d’aigua subterrània. Les mesures de millora 
s’han d’encaminar a millorar aquests dos aspectes.  

Respecte l’aigua subterrània, s’ha vist que té un doble origen, la pèrdua de les conduccions enterrades del 
clavegueram i l’aigua freàtica natural. Evitar l’aportament d’aigua del clavegueram és essencial per disminuir 
l’aparició de nous col·lapses, a més, que s’evita la contaminació del medi per aigües fecals. Malgrat estan 
previstes actuacions de reparació del tram de claveguera del C/Josep Tarradellas, es recomana reparar 
també l’ovoide de ∅1.500mm que s’ha observat malmès en les inspeccions amb càmera realitzades per 
l’Ajuntament.  

L’eliminació de l’aigua freàtica natural del subsòl és complexa i de molt difícil solució, donat que  circula per 
camins subterranis aprofitant trams granulars irregulars entre els nivells de reblerts. Interceptar l’aigua 
freàtica i desviar-la desplaçaria la problemàtica observada a les zones del voltant, com seria el Pavelló o les 
pistes semi-cobertes, podent empitjorar les patologies ja observades en aquests equipaments. Degut a la 
profunditat de l’aigua d’entre 5,7-5,8m interceptar-la i canalitzar-la és difícil ja que seria necessari un bombeig 
per connectar-la a la claveguera existent, o bé una canalització per anar buscar el punt baix per desaiguar 
força allunyat de la plaça.  

Per aquest motiu, analitzat el problema observat, les mesures correctores que es plantegen es centren en la 
millora del terreny subjacent a la plaça.  
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Mitjançant unes injeccions de morter en forma de columnes es pretén incrementar la rigidesa i competència 
del terreny creant columnes enterrades conformant l‘esquelet resistent del subsòl. Per sobre d’aquestes 
columnes es recolzarà el nou ferm de la plaça, millorat amb una geomalla a la base que permetrà distribuir 
les  càrregues entre les columnes i minimitzar el risc de futurs  esvorancs que afectin al ferm.  

A l’Annex 04 de Tractaments del terreny es descriu en detall aquestes solucions.   

9. Moviment de terres 

El moviment de terres es detalla a l’Annex 06 de Moviment de terres.  

10. Excavabilitat 

Tots els materials detectats es consideren excavables amb medis convencionals mitjançant 
retroexcavadora.  

11. Jaciments i abocadors 

En el present apartat s’inclouen les dades consultades en matèria de jaciments i pedreres. Els gestors 
autoritzats de dipòsits de runes s’han inclòs a l’Annex 10. 

11.1. Pedreres i Jaciments  

S’ha elaborat un llistat i una figura amb la situació dels jaciments i pedreres existents en la zona propera a 
la del projecte en estudi. S’hi inclou el nom, tipus de material explotat, distància mitja a la traça i el nom de 
l’explotador. 

Taula: Taula resum de jaciments i pedreres extractives. 

Nom Explotació Recurs explotat Distància a l’obra Titularitat 

CD ANA AMP.01 Sorres 12.5km Cementos Molins Industrial, SAU 

Cal Tita Calcàries 11-19 km SODIRA IBERIA, SL 

El Telégrafo Calcàries 11-19 km Pedrera de l’Ordal, SL 
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Figura 17. Situació de jaciments i Pedreres existents. 

11.2. Abocadors. 

La informació relativa als abocadors disponibles pròxims a l’àmbit d’estudi s’ha inclòs en l’Annex 10 Estudi 
de Gestió de Residus. 
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1. Memòria descriptiva 

 

1.1 Objecte de l’informe 

 

El present informe té per objecte la presentació dels resultats obtinguts en l’execució d’una 

campanya geofísica per a la detecció de possibles estructures o alteracions subterrànies compatibles 

amb subsidències de terreny o esvorancs apareguts en superfície.  

 

L’assaig s’ha realitzat amb els equips:  

- Georadar IDS STREAM C Array amb antenes de 600 MHz, referenciant la posició. 

- Georadar MALA X3M 100 MHz 
- Georadar IDS Opera Duo 250/700 MHz 
- Tomògraf computeritzat ERT DUK-2A 

- GPS Unistrong G10 
 

Les característiques dels equips es presenten a l’Annex 1.   

 

 

1.2 Emplaçament de l’obra 

 
Direcció:  Plaça dels Països Catalans 

Municipi: Corbera de Llobregat 

Província: Barcelona 

 

 
 

Imatge 1. Emplaçament de la zona d’estudi. Font ICC. 
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1.3 Context geològic 

 

Per tal de contextualitzar el subsòl, s’accedeix a la informació pública disponible de l¡àmbit d’estdudi, 

ja que no es disposa d’informació més precisa per mitjà de sondejos o estudis geotècnics realitzats a 

l’entorn d’aquesta àrea. 

 

A continuació, es mostra una figura amb el mapa geològic de la zona, on s’hi troben els perfils de 

tomografia elèctrica realitzats. 

 

 
 

Figura 2. Perfils geofísics  mesurats sobre el mapa geològic de la zona extret del 

mapa geològic a 1:25000 del ICGC.  

 
 

Segons la fulla 420 de la cartografia geològica 1:25000 del ICGC, la zona d’estudi està situada sobre 

un recobriment quaternari de llims, graves i sorres que formen part de dipòsits de glacis. Sota 

aquest recobriment quaternari i antròpic, es trobarien capes mètriques i decamètriques de lutites 

amb intercalacions de capes mètriques de guixos i esporàdicament de gresos, llims i carnioles. 

Corresponen a fàcies Keuper.  

 

 

 

1.4 Treballs realitzats 

 

1.3.1 Treballs previs 

 Es comprova mitjançant inspecció visual la possible ubicació d’elements que recorrin el 

subsòl. 

 Es consulta amb els tècnics responsables l’existència de possibles cates o elements coneguts 

per calibrar profunditat.  

 Es realitza inspecció visual de les millors zones on traçar, així com les ubicacions de pitjor 

accés per part de l’equip. 

 Es realitza un aixecament topogràfic amb coordenades UTM ETRS 89.  
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1.3.2 Prospecció 

 
 En fase inicial, es realitza una detecció de serveis mitjançant georadar i traçador de cablejat, 

a fi d’evitar les zones conflictives a perforar per l’assaig ERT (tomografia elèctrica resistiva) i 

per tal de minimitzar les interferències als perfils amb georadar.  

 S’utilitza l’equip STREAM C Array per realitzar una auscultació completa aixecant 

paral·lelament les coordenades amb GPS.  

 S’utilitza antena de 100 MHz per a la realització de 4 perfils en busca d’alteracions a major 

profunditat que STREAM. 

 S’utilitza equip ERT per a realitzar 4 perfils tomogràfics. 

 

 

 
Imatge 3.  Equip de treball STREAM. 

1.3.3 Redacció d’ informe i plànols  

 S’ofereix informe descriptiu amb els treballs realitzats 

 S’ofereix plànols amb les alteracions localitzades.  
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2. Descripció dels treballs realitzats  

 
2.1 Fonaments de la metodologia 

 

2.1.1. Georadar  

 
L’assaig de reflexió electromagnètic mitjançant georadar o també conegut com a “Ground 
Penetrating Radar” (GPR) és un mètode de prospecció geofísica basat en l’emissió i propagació 
d’ones electromagnètiques sobre un medi i la seva posterior recepció, reflectint les irregularitats i 
discontinuïtats detectades durant el seu recorregut.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
L’anàlisi del senyal resultant permet detectar canvis d’estat del subsòl de caràcter estratigràfic,  
serveis urbans o altres elements aïllats. Gràcies al paràmetre temps transcorregut entre emissió i 
recepció de cada pols magnètic, el sistema permet mitjançant un càlcul de velocitat de propagació 
d’ona determinar la profunditat a la que es troba el reflector o l’element enterrat.  

 
En funció de l’objectiu de l’estudi correspon triar correctament la freqüència d’emissió d’ona (que 
depèn de l’antena utilitzada): a major freqüència d’emissió, menor longitud d’ona, per tant, la 
resolució és més elevada, produint-se major atenuació de la senyal. En conseqüència, menor és la 
capacitat de penetració del sistema.   
 
El rang de freqüències més utilitzat per la localització de serveis és de 100 MHz a 1 GHz: 
 

 
 
 

Emissor 

Receptor 

Reflector 
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L'equip STREAM C Array utilitza la metodologia GPR amb un rang de 32 antenes de 600 MHz en dues 

polaritzacions de manera que permet una reconstrucció tridimensional precisa del subsòl auscultat 
en una sola exploració. 
 
La ubicació de 23 antenes paral·leles VV a la passada i 9 antenes perpendiculars HH fa que es 
realitzin passades transversals i longitudinals de manera autònoma i automàtica amb amplades de 
120 x 57 cm respectivament. Mitjançant la sincronització de la posició amb estació total o un GPS 
RTK permet obtenir a l’instant les coordenades de l’aixecament dels perfils paral·lels, així com dels 

serveis o alteracions detectats en una alta resolució vertical i horitzontal. Degut a aquestes 
característiques, s’obté una representació tridimensional de grans extensions amb elevada precisió. 
 

 

2.1.2. Radiodetecció  

 
L'equip de localització de cables per inducció electromagnètica utilitza un processat avançat del 
senyal digital per a la localització de precisió del servei induït. El receptor permet detectar el senyal 
tant si es tracta d’un mode conductiu com inductiu. 
 
Aquest mètode de localització de serveis enterrats, ja siguin canonades, cables o clavegueram té una 
gran utilitat, encara que no permet detectar elements no metàl·lics del tipus canonada de plàstic 

(llevat que disposin d’un cable traçador). 
 
La detecció electromagnètica combina molts avantatges per a l'obtenció d'informació del subsòl que 
permet obtenir resultats ràpids mitjançant aquesta tècnica o amb la combinació de tècniques 
d'auscultació: 
 
• Permet la possibilitat de buscar en una àrea de la superfície per tal de localitzar les línies 

soterrades. 

• Es pot rastrejar i identificar una línia de destinació. 

• És possible rastrejar i identificar les clavegueres o altres conductes no metàl·lics o canonades a les 

que es pot accedir, ja que permet la localització d'obstruccions. 

• Permet mesurar la profunditat des de la superfície. 

• L'equip funciona en totes les condicions del sòl, fins i tot sota l'aigua. 

 
 
 

2.1.3. Tomografia elèctrica resistiva (ERT)  

 
La tomografia elèctrica és un mètode prospectiu geoelèctric que grafia en secció els materials del 
subsòl en funció de la resistència al pas de càrregues elèctriques, és a dir, que és un diferenciador 
dels mateixos en funció del seu valor de resistivitat elèctrica, propietat dels materials que indica el 
grau de capacitat de deixar passar flux de càrregues elèctriques. 
  
L’assaig té per objectiu específic determinar el valor de la resistivitat real del subsòl en l’àmbit 
comprès entre dos sondejos o bé fins un cert rang de profunditat al llarg d’un perfil de mesura 
mostrar-ne una secció en forma de fals color. A partir dels valors de resistivitat aparent obtinguts 
mitjançant mesures realitzades per mètodes convencionals de corrent contínua, es calcula el valor de 
resistivitat real de les dades. 
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El procés de presa de dades consisteix en la implantació de nombrosos elèctrodes al llarg del perfil 

de mesura, amb una separació entre ells que determinarà la resolució i la profunditat de mesura. 
Amb tots els elèctrodes connectats a la unitat de mesura i mitjançant un programa seqüencial 
específic que es crea per a cada objectiu, l’aparell commuta seqüencialment els elèctrodes d’aplicació 
de tensió i els de lectura de flux de càrrega. 
  
Un factor clau d’aquesta tècnica és el nombre i distribució de les mesures de camp, ja que d’això 
depèn tant la seva resolució com la profunditat d’investigació: 

 
 

 
 
 

El resultat final d’un estudi tomogràfic de resistivitat és una secció distància-profunditat amb la 
distribució de la resistivitat real del subsòl. Per a interpretar aquesta secció, és necessari conèixer de 
forma aproximada els materials esperables, i amb això els rangs de variació de resistivitat, i així per 
atribució, identificar unitats litològiques de distinta naturalesa, litologies amb diferent textura o grau 
d’alteració, aspectes estructurals (falles) i geomorfològics (coves i reblerts), etc. 
 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Rambla Catalunya, 38, 8ª planta 
08007 BARCELONA 
 
Camí de Valls, 81-87        

43204 REUS (Tarragona) 

 

pàg. 9 
Georadar, topografia i serveis ambientals, SL 

2.2 Procediment  

 

Per tal de determinar els indicis més superficials de possibles enfonsaments, en el primer metre s’ha 

realitzat una campanya de georadar d’alta resolució en 3D. D’altra banda, s’ha realitzat 4 perfils de 

georadar de baixa freqüència (100 MHz) i 4 pseudoseccions de tomografia elèctrica amb 60 

elèctrodes per tal de definir les zones problemàtiques a més profunditat. la posició d’aquests perfils 

es mostren en la figura 6.   

 

Es realitza una primera jornada de treball de camp per a la prospecció de tota la superfície 

disponible d’actuació. Aquesta superfície ha estat preparada per part de l’Ajuntament, qui procedeix 

al tall de carretera pertinent.  

 

Inicialment, s’ubiquen els perfils ERT i de georadar 100 MHz i, per conseqüent, es dur a terme la 

detecció dels serveis afectats en aquest àmbit, a fi d’evitar perforar-los en la realització de la 

tomografia i evitar interferències en l’assaig de georadar de baixa freqüència.  

 

Paral·lelament, es realitza una prospecció amb múltiples passades de STREAM C de 600 MHz per a 

cobrir tot l’àmbit d’estudi, tot georeferenciant mitjançant GPS, de manera que la superfície queda 

“traçada” per a poder analitzar amb software de processat específic. En qualsevol cas, per a poder 

validar els resultats sempre cal una zona de referència, per exemple, una regulació d’espessors 

d’asfalt o una cavitat existent, a fi de reconèixer les mateixes entitats mitjançant calibració del 

programa corresponent.  

 

La segona jornada consisteix en la perforació per a clavar piquetes al terreny i, així, poder dur a 

terme la injecció d’electricitat per a realitzar l’assaig de tomografia elèctrica resistiva.  

 

 

 

Figura 4. Superfície prospectada mitjançant STREAM C. 
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Figura 5. Perfils ERT i antena 100 MHz sobre cartografia base. 

 

 

Figura 6. Posicionament i orientació dels perfils de tomografia elèctrica i georadar (100Mhz)  

mesurats sobre la ortofotoimatge del ICGC.  
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3. Resultats obtinguts 

  

A continuació, es mostren els resultats obtinguts en la campanya de prospecció geofísica del subsòl 

a la zona d’estudi. 

 

3.1. Georadar 3D  

 

En aquest treball, no es pot garantir una localització completa de possibles estructures enterrades, ja 

que els materials del subsòl són dipòsits al·luvials degradats antròpicament, mostrant fortes 

interferències en el senyal produïts per diversos elements, així com la multitud de reposicions i 

serveis enterrats, que creen un medi molt heterogeni, que n’impossibilita una correcta detecció.   

 

Mitjançant el software específic, es verifiquen en perfil les estructures localitzades en planta 

exportada en format CAD editable. 

 

Per a l’encaix topogràfic, es realitza damunt la cartografia disponible (1:1000) de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya. 

 

Aquest mètode te una elevada eficiència per a detectar i identificar els serveis. Se’n pot apreciar una 

mostra a la imatge 5.  

 

 

Imatge 7. Exemple localització serveis enterrats. 

 

Cap de les alteracions mostrades disposa d’una definició clara de la seva naturalesa (servei, cavitat, 

mur, etc.); sense un estudi previ de cates directes, no es poden definir com a cavitats pròpiament 

dites, espais buits o rentat de fins.  

 

A la vegada i donada la circumstància de la no delimitació de la naturalesa de l’alteració, es 

recomana la realització de cates. Aquest seria un bon punt de partida, així com la realització de 

sondejos i la comparació amb les alteracions detectades, per tal de determinar com s’aprecien les 

zones rentades en aquesta tipologia de paviment. 
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Degut a la multitud de serveis en longitudinal i de reposicions del terreny, no s’aconsegueix un 

reflector lliure d’interferències per a poder analitzar correctament les dades.  

 

 

 
Imatge 8. Radargrama Planta, Perfil i Transversal. 

 

La imatge anterior mostra la reposició realitzada a la zona est, on s’observa en el radargrama (part 

inferior) un terreny alterat en el qual es pot seguir un reflector continu que indica l’espessor del 

paviment. Es mostra una zona molt “neta” d’alteracions, de manera que fa sospitar que pugui haver 

una capa de buidat. 

 

La imatge següent (9) mostra la mateixa tipologia amb encara menys alteracions, en aquest cas 

encara queda més definit el fet que es pot resseguir el reflector que pertany a l’asfalt a poca 

profunditat i que no és possible la detecció del reflector base; al no mostrar-se aquest podria fer 

sospitar que aquesta zona estigui afectada. 

 

 

Imatge 9. Radargrama Planta, Perfil i Transversal. 
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La imatge 10 mostra diferències amb les anteriors, s’indica ja que en aquest cas el reflector que 

pertany a l’asfalt apareix a més profunditat que els anteriors perfils, igualment no es detecta la capa 

inferior, però el tall en planta mostra una morfologia circular que possiblement no apareix a no ser 

que hi hagi afectació.    

 

 
Imatge 10. Radargrama Planta, Perfil i Transversal i ampliació zona. 

 

Finalment, s’exemplifica la imatge 11. Es mostra com  apareix un reflector per sota de la capa 

asfàltica a més profunditat, sense observar-se’n una continuïtat. Aquest pot ser degut a una capa 

d’aire o un despreniment de la capa adjacent  a l’asfalt. En cap cas es pot assegurar.  

 
Imatge 11. Radargrama Perfil, Planta i transversal. 
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S’adjunta plànol:  

GEOTOPSA_20-18644 Plànol_ AJUNTAMENT Corbera de Llobregat.pdf 

Es cataloguen les alteracions segons dues categories. 

 Alteracions compatibles: Alteracions que tenen morfologia que podria ser compatible amb un 

buidat o rentat de fins. 

 Alteracions indeterminades: Alteracions amb morfologia que no és compatible amb l0’nterior, 

però degut a la seva anomalia podria ser un buidat. 

 

“Alteracions compatibles” en cap cas assegura cavitat ni viceversa, es podrien presentar cavitats en 

zones no senyalitzades al plànol degut a canvis del terreny els dies posteriors a l’estudi o que quedin 

amagades per fortes alteracions en superfície.  

 

Com s’ha comentat anteriorment, aquestes han de ser corroborades mitjançant cates. 

 

 

 

 

3.2. Georadar baixa freqüència i tomografia elèctrica resistiva (ERT)  

 

Els resultats dels perfils de georadar d’alta penetració i de tomografia elèctrica es presenten 

conjuntament, amb la mateixa escala vertical per tal de caracteritzar l’heterogeneïtat del subsòl. 

 

En els perfils de georadar, s’ha delineat amb línia discontinua vermella els reflectors que semblen 

delimitar diferents unitats del subsòl. El contacte més superficial que apareix en els 4 perfils entre 1-

1.5 metres de profunditat s’interpreta com un límit entre el rebliment antròpic i els materials detrítics 

(Llims, sorres y graves) dels dipòsits de glacis. El següent contacte que s’ha observat en alguns 

perfils (Perfil 1, 2 i 4) amb profunditats de 2 a 4.5 metres s’estima, tenint en compte el context 

geològic i els valors de resistivitat, que seria el límit discordant entre la base dels dipòsits de glacis i 

les lutites amb guixos de la fàcies del Keuper.    

    

Els models de tomografia elèctrica resultants de la inversió matemàtica, es mostren a sota de cada 

perfil de georadar. Tots els perfils de tomografia mostren la mateixa escala gràfica de colors per tal 

de poder correlacionar les diferents unitats geoèlectriques. Els contactes delineats en el georadar 

s’han posicionat a sobre dels models de resistivitat per tal de definir les diferents unitats amb els 

seus valors de resistivitat. La unitat més superficial mostra valors de resistivitat d’entre 5-130 Ωm, 

amb una distribució molt variable degut a que probablement existeixen materials de reblerts i 

constructius de diferent origen. La unitat definida entre 1.5 - 4 metres de profunditat presenta uns 

valors de resistivitat més elevats al Sud d’entre 50-130 Ωm, aquests valors són característics de 

materials com llims i sorres que encaixen amb els dipòsits de glacis definits pel ICGC. El valors de 

resistivitat de la unitat més profunda tenen valors d’entre 0-50 Ωm, valors de resistivitat 

correlacionables a les fàcies del Keuper definits en estudis anteriors com el de Rubio Sánchez-

Aguililla (2017).  Les zones més resistives s’associarien a zones on les lutites tenen més 

intercalacions de guixos. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Rambla Catalunya, 38, 8ª planta 
08007 BARCELONA 
 
Camí de Valls, 81-87        

43204 REUS (Tarragona) 

 

pàg. 15 
Georadar, topografia i serveis ambientals, SL 

 

Figura 12. Perfil geofísic 1, en la part superior es mostra el perfil de georadar de 100MHz i en la part 

inferior el model de resistivitat real.  

 

 
Figura 13. Perfil geofísic 2, en la part superior es mostra el perfil de georadar de 100MHz i en la part 

inferior el model de resistivitat real.  
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Figura 14. Perfil geofísic 3, en la part superior es mostra el perfil de georadar de 100MHz i en la part 

inferior el model de resistivitat real. 

 

 
Figura 15. Perfil geofísic 2, en la part superior es mostra el perfil de georadar de 100MHz i en la part 

inferior el model de resistivitat real. 
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4. Conclusions 

 

Tenint en compte el context geològic i que no es detecten valors elevats de resistivitat elèctrica en 

els primers metres que indiquin una cavitat mètrica a decamètrica just sobre la vertical dels perfils, 

es recomana estudiar més profundament les zones amb valors elevats de resistivitat, ja que aquest 

augment pot produir-se per un augment de porositat intergranular degut al rentat de fins, o per la 

presència de guix dintre la unitat de la fàcies del Keuper, amb possibilitat de que aquests es 

dissolguin i creïn porositat.  També cal comentar que aquest augment de resistivitat pot ser generat 

per cavitats que no es troben a la vertical dels perfils (però en provoquen un efecte lateral) i per 

aquest motiu els valors de resistivitat no coincideixen amb els valors elevats que caracteritzen 

aquests fenòmens.  

 

Es recomana sondatge mecànic amb testificació contínua per tal de caracteritzar geològicament les 

zones d’elevada resistivitat que es mostren en la figura 17, d’altra banda ja que es podria contemplar 

el cas de que la unitat del Keuper a més profunditat fos l’origen del problema  per la dissolució dels 

seus guixos es recomana fer un perfil de tomografia elèctrica de més longitud per tal de caracteritzar 

aquesta unitat a més profunditat. 

 

 

Figura 16. Interpolació de la resistivitat elèctrica dels 4 models de tomografia a 2 metres de 

profunditat. 
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Figura 17. Interpolació de la resistivitat elèctrica dels 4 models de tomografia a 4 metres de 

profunditat. 

 
 

De totes maneres, ja que l’augment de resistivitat s’associa a problemes generats per la circulació 

d’aigua en el subsòl, es recomana millorar la xarxa de drenatge en aquestes zones per evitar la 

creació de porositat en els materials geològics.  

En el plànol adjunt a aquest informe, s’ha marcat totes les zones que s’han vist alterades mitjançant 

les diverses tècniques geofísiques utilitzades i que haurien de ser verificades mitjançant tècniques 

directes per tal de poder procedir posteriorment a la seva reparació. Es recorda que, tot i que una 

zona no estigui marcada en el plànol en aquest moment, pot estar afectada per canvis posteriors a 

l’estudi dels subsòl. 

 

Tenint en compte totes les observacions realitzades, es considera prioritari evitar qualsevol flux 

d’aigua en el subsòl, ja que totes les hipòtesis plantejades es poden veure agreujades per aquest 

motiu i produir noves cavitats en un futur. 

 

També es menciona, com es va parlar amb  l’Ajuntament, abans de la realització de assaig, que 

s’han fet un total de 240 perforacions d’aproximadament 15 - 20 centímetres de profunditat i 

diàmetre de 20 mm. Aquestes perforacions no es van taponar per part de GEOTOPSA i es va 

recomanar fer-ho a l’Ajuntament, de manera que, en el cas que no s’emplenin, poden ocasionar 

filtracions i canvis al terreny posteriorment al assaig i incrementar el risc d’afectacions al subsòl.  

 

De totes maneres, per part de GEOTOPSA es recorda que els valors obtinguts amb mètodes 

indirectes, com els obtinguts en la present campanya, es basen en una interpretació subjectiva i no 

són concloents, per la qual cosa es recomana la verificació de resultats mitjançant mètodes directes.  
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ANNEX 1 – EQUIP  

  

A 1.1 Equip material de georadar 

 
 

Equip STREAM C, amb les corresponents certificacions CE del fabricant: IDS STREAM C Array 32 

antenes apantallades de 600 MHz amb GPS Unistrong G10. 

 

 
 

Equip georadar IDS OPERA DUO, amb les corresponents certificacions CE del fabricant, i antenes 

apantallades de 250 i 700 MHz. 

 

 
 

Equip georadar MÄLA X3M Antena 100 MHz amb les corresponents certificacions CE del fabricant. 

 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Rambla Catalunya, 38, 8ª planta 
08007 BARCELONA 
 
Camí de Valls, 81-87        

43204 REUS (Tarragona) 

 

pàg. 20 
Georadar, topografia i serveis ambientals, SL 

 
Traçador de cablejat amb inducció activa i passiva, amb les corresponents certificacions CE del 
fabricant: Radiodetection RD7000+. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

A 1.2 Equip material ERT 

 

a) Equip de tomografia elèctrica resitiva: DUK-2A amb joc de 60 piquetes.  
 

 
 

 

A 1.2 Personal 

 

L’equip personal utilitzat en el contracte, ha estat: 

 Un coordinador de projecte, responsable de seguretat i salut, qui identifica i avalua els riscs 
derivats de les activitats pròpies i adopta les mesures preventives necessàries, amb la 
titulació que la llei preveu a tal efecte. Planteja el treball de camp i en supervisa l’execució. 

 Un tècnic de georadar, amb experiència acreditada, que s’encarrega de la presa de dades a 
camp i la interpretació dels registres obtinguts.  

 Un tècnic de tomografia elèctrica resistiva, amb experiència acreditada per definir el traçat 
dels perfils a realitzar, instal·lar els perfils i interpretar-ne les dades obtingudes.  

 Un tècnic de topografia, amb experiència acreditada qui realitza l’aixecament topogràfic de 
les alteracions així com les bases de replanteig.  

 Un tècnic de gabinet, qui referencia físicament les alteracions localitzades i redacta els 

informes acreditatius. 
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ANNEX 2 – IMATGES CAMP  
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08007, Barcelona

Tel: 934.241.629    info@geotopsa.com

projecte

municipi

data

codi 

escala

peticionari

La planimetria presentada com a fons de projecte pertany a la constructora,

per tant GEOTOPSA no es fa responsable de les imprecisions que en ella hi

pugui haver.

El croquis presentat és el resultat de l'aplicació dels assajos geofísics de

Georadar. Aquests assajos són interpretatius i, per tant,  no es pot garantitzar

una fiabilitat del 100%.

Es recomana la realització de cates i la comparació amb les alteracions

detectades a fi de determinar com s'aprecien les zones rentades en aquesta

tipologia de paviment.

nord

plànol número

títol del plànol
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/06
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Superposició Imatge
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Resultats obtinguts en la campanya de prospecció geofísica del subsòl a la zona d'estudi.

Amb aquests treballs no es pot garantir una localització completa de possibles estructures enterrades, degut a interferències en el subsòl,

possibles roques o canvis de terreny anòmals, així com la multitud de reposicions que creen un canvi de medi impossibilitant una correcta

detecció.

Cap de les alteracions mostrades disposa d'una delimitació clara de la seva naturalesa (servei, cavitat, mur...); sense un estudi previ de

cates directes, no es poden definir com a cavitats pròpiament dites, espais buits o rentat de fins.

A la vegada i donada la circumstància de la no delimitació de la naturalesa de l'alteració es recomana la realització de cates. Aquest seria un

bon punt de partida així com la realització de sondejos i la comparació amb les alteracions detectades, per tal de determinar com s'aprecien

les zones rentades en aquesta tipologia de paviment.

Degut a la multitud de serveis en longitudinal no s'aconsegueix un reflector lliure de interferències per poder analitzar correctament les

dades. Per conseqüent i amb la premissa anterior es procedeix al anàlisi de les reposicions asfàltiques realitzades i la comprovació

d'aquestes ja que no provoquen tantes interferències.

Es cataloguen les alteracions segons dues categories.

Alteracions compatibles: Alteracions que tenen morfologia que podria ser compatible amb un buidat o rentat de fins.

Alteracions indeterminades: Alteracions amb morfologia que no es compatible amb la anterior, però degut a la seva anomalia podria ser un

buidat.

Alteracions compatibles en cap cas assegura cavitat ni viceversa, es podrien presentar cavitats en zones no senyalitzades al plànol degut a

canvis del terreny els dies posteriors al estudi.

Com s'ha comentat anteriorment aquestes han de ser corroborades mitjançant cates.

També es menciona, com es va parlar amb  l'Ajuntament, abans de la realització de assaig, que s'han fet un total de 240 perforacions

d'aproximadament 15 - 20 centímetres de profunditat i diàmetre de 20 mm. Aquestes perforacions no es van taponar per part de

GEOTOPSA i es va recomanar fer-ho a l'Ajuntament, de manera que, en el cas que no s'emplenin, poden ocasionar filtracions i canvis al

terreny posteriorment al assaig i incrementar el risc d'afectacions al subsòl.

En el plànol adjunt a aquest informe, s'ha marcat totes les zones que s'han vist alterades mitjançant les diverses tècniques geofísiques

utilitzades i que haurien de ser verificades mitjançant tècniques directes per tal de poder procedir posteriorment a la seva reparació. Es

recorda que, tot i que una zona no estigui marcada en el plànol en aquest moment, pot estar afectada per canvis posteriors a l'estudi dels

subsòl.

Tenint en compte totes les obsevacions realitzades, es considera prioritari evitar qualsevol fluxe d'aigua en el subsòl, ja que totes les

hipòtesis plantejades es poden veure agreujades per aquest motiu i produir noves cavitats en un futur.

De totes maneres, per part de GEOTOPSA es recorda que els valors obtinguts amb mètodes indirectes, com els obtinguts en la present

campanya, es basen en una interpretació subjectiva i no són concloents, per la qual cosa es recomana la verificació de resultats mitjançant

mètodes directes.
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Corbera de Llobregat

OBSERVACIONS: Profund.
N.Freàtic

(m)

ANÀLISIS D'AIGUA
PH Subst.

dissoltes
(mg/l)

Clorurs Sulfats Nitrats

(mg/l) (mg/l) (mg/l)

Amoni Calci Magnesi CO2 Sulfur Agressiv.

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

Supervisor: Tipus de màquina:

Sondista: Fluïd de perforació:

SPT:Ass.Pentració Estàndar

MR: Mostra representativa

MI: Mostra inalterada
TP: Testimoni parafinat

PB: Penetròmetre butxaca

VT: Vane Test

R: Rotació
P: Percussió
H: Helicoidal
R: Revestiment
B: Bateria tipus B
T: Bateria tipus T
W: Widia
D: Diamant

Fi revestiment

Nivell freàtic

0

1

2

3

4

5

6

7

Plaça dels Països Catalans 0
0

0

S-1
7,50  m

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cristina 0

Neotest
0 05,7 m

Rebliment. Asfalt

Sorres fines amb matriu argilosa de color marró
fosc ataronjat amb gravetes i bretxes i alguna
mineralització de guix. Rebliment.

Guixos amb matriu argilosa de color verdós i amb
algun bloc. Rebliment.

Guixos. Rebliment.

Argila sorrenca de color marró amb trams
ataronjats i amb graves. Rebliment.

Argiles de color marró. Rebliment.

Argiles de color marró clar amb capes mm de color
ataronjat i verdós. Rebliment.

Argiles de color marró fosc amb un piguellat
ataronjat i negre. Rebliment.

Guixos amb matriu argilosa de color verdós i
alguna graveta. Rebliment.

Argiles de color verdós amb alguna mineralització
de guix. Rebliment.

Argiles sorrenques de clor marró clar amb gravetes
i mineralitzacions de guix. Rebliment.

Argiles de color marró clar amb gravetes i bretxes.
Tram molt tou. Rebliment.

Argiles de color marró fosc verdós amb graves.
Rebliment.

Graves i bretxes amb matriu argilosa. Rebliment.

Argiles amb mineralitzacions de guix. Rebliment.

Bretxa calcària amb vetes de calcita.

FI DE SONDEIG A 7,50 m

1.2-1.8

3.0-3.6

6.0-6.6

SPT

SPT

SPT

11,5,5,5

9,10,13,19

3,3,9,42
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Supervisor: Tipus de màquina:

Sondista: Fluïd de perforació:

SPT:Ass.Pentració Estàndar

MR: Mostra representativa

MI: Mostra inalterada
TP: Testimoni parafinat

PB: Penetròmetre butxaca

VT: Vane Test

R: Rotació
P: Percussió
H: Helicoidal
R: Revestiment
B: Bateria tipus B
T: Bateria tipus T
W: Widia
D: Diamant

Fi revestiment

Nivell freàtic

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Plaça dels Països Catalans 0
0

0

S2
9,00  m

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cristina 0

Neotest
0 05,8 m

Rebliment. Asfalt

Rebliment. Graves

Argiles de color marró verdós amb graves, bretxes
i mineralitzacions de guix. Rebliment.

Intercalació de capes d'argiles verdoses amb
capetes mm de guixos. Rebliment.

Argiles de color marró verdós amb graves, bretxes
i mineralitzacions de guix. Rebliment.

Guixos. Rebliment.

Argiles de color marró clar amb alguna resta
vegetal (Arrels). Rebliment.

Argila sorrenca amb un piguellat ataronjat i
mineralitzacions de guix. Rebliment.

Sorra argilosa de color marró clar amb graves i
bretxes. Rebliment.

Sorra fins de color marró amb gravetes. Rebliment.

Sorra fina amb matriu argilosa i mineraltzacions de
guix. Rebliment.

Calcària bandejada de color marró verdós, negre i
marró. Rebliment.

Guixos. Rebliment.

Argiles de color marró amb graves i algun bloc.
Rebliment.

Intercalació d'argiles verdoses amb capes mm de
guixos. Rebliment.

Argiles de color marró verdós amb graves i
bretxes, i amb presència de restes vegetals.
Rebliment.

Bretxes i graves amb matriu argilosa. Rebliment.

Argiles de color marró clar amb mineralitzacions de
guix

Argiles de color marró clarFI DE SONDEIG A 9,00 m

1.8-2.4

3.0-3.6

8.0-8.6

SPT

MI

SPT

5,4,6,7

11,13,10,8

1,1,3,4

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Corbera de Llobregat

OBSERVACIONS: Profund.
N.Freàtic

(m)

ANÀLISIS D'AIGUA
PH Subst.

dissoltes
(mg/l)

Clorurs Sulfats Nitrats

(mg/l) (mg/l) (mg/l)

Amoni Calci Magnesi CO2 Sulfur Agressiv.

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

Supervisor: Tipus de màquina:

Sondista: Fluïd de perforació:

SPT:Ass.Pentració Estàndar

MR: Mostra representativa

MI: Mostra inalterada
TP: Testimoni parafinat

PB: Penetròmetre butxaca

VT: Vane Test

R: Rotació
P: Percussió
H: Helicoidal
R: Revestiment
B: Bateria tipus B
T: Bateria tipus T
W: Widia
D: Diamant

Fi revestiment

Nivell freàtic

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Plaça dels Països Catalans 0
0

0

S3
9,00  m

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cristina 0

Neotest
0 03,5 m

Rebliment. Asfalt

Rebliment. Graves

Argiles de color marró verdós amb graves i
carbonatacions. Rebliment.

Argiles de color marró fosc verdoses i ataronjades
amb gravetes i totxanes. Rebliment.

Sorres amb matriu argilosa de color marró fosc
amb graves i restes vegetals. Rebliment.

Argiles sorrenques de color negre amb graves,
totxanes i restes vegetals. Rebliment.

Sorres mitges de color marró vermellós amb
graves i restes vegetals. Rebliment.

Argiles bandejades de color marró vermellós, gris i
groc. Rebliment.

Graves amb matriu argilosa. Rebliment.

Argiles bandejades de color marró vermellós, gris i
groc amb carbonatacions

Argiles bandejades de color gris clar i gris grogós
amb carbonatacions

FI DE SONDEIG A 9,00 m

2.6-3.2

5.4-6.0

7.8-8.4

MI

MI

SPT

3,3,4,6

9,9,10,18

6,7,8,8

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Corbera de Llobregat

OBSERVACIONS: Profund.
N.Freàtic

(m)

ANÀLISIS D'AIGUA
PH Subst.

dissoltes
(mg/l)

Clorurs Sulfats Nitrats

(mg/l) (mg/l) (mg/l)

Amoni Calci Magnesi CO2 Sulfur Agressiv.

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

Supervisor: Tipus de màquina:

Sondista: Fluïd de perforació:

SPT:Ass.Pentració Estàndar

MR: Mostra representativa

MI: Mostra inalterada
TP: Testimoni parafinat

PB: Penetròmetre butxaca

VT: Vane Test

R: Rotació
P: Percussió
H: Helicoidal
R: Revestiment
B: Bateria tipus B
T: Bateria tipus T
W: Widia
D: Diamant

Fi revestiment

Nivell freàtic

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Plaça dels Països Catalans 0
0

0

S4
9,10  m

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cristina 0

Neotest
0 03,5 m

Rebliment. Asfalt

Rebliment. Graves

Argiles de color marró verdós amb graves,
carbonatacions i totxana. Rebliment.

Totxana. Rebliment.

Argiles de color marró fosc amb graves,
carbonatacions i totxana. Rebliment.

Argiles de color negre. Rebliment.

Argiles sorrenques amb graves i restes vegetals.
Rebliment.

Argiles grises i negres amb graves. Rebliment.

Totxana. Rebliment.

Argiles grises i negres amb graves i
carbonatacions. Rebliment.

Argiles de color marró fosc amb graves i restes
vegetals. Tram molt tou. Rebliment.

Sorra fina amb matriu argilosa de color marró fosc i
graves. Rebliment.

Argila de color marró amb graves i restes vegetals.
Rebliment.

Sorres fines amb matriu argilosa de color marró
amb graves. Rebliment.

Argila amb gravetes de color marró.

Argiles bandejades de color marró vermellós,
grogós i gris clar amb carbonatacions

FI DE SONDEIG A 9,10 m

4.2-4.8

8.5-9.1

7.0-7.6

SPT

SPT

MI

3,2,1,2

10,19,26,32

8,9,13,18

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Corbera de Llobregat

OBSERVACIONS: Profund.
N.Freàtic

(m)

ANÀLISIS D'AIGUA
PH Subst.

dissoltes
(mg/l)

Clorurs Sulfats Nitrats

(mg/l) (mg/l) (mg/l)

Amoni Calci Magnesi CO2 Sulfur Agressiv.

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

Supervisor: Tipus de màquina:

Sondista: Fluïd de perforació:

SPT:Ass.Pentració Estàndar

MR: Mostra representativa

MI: Mostra inalterada
TP: Testimoni parafinat

PB: Penetròmetre butxaca

VT: Vane Test

R: Rotació
P: Percussió
H: Helicoidal
R: Revestiment
B: Bateria tipus B
T: Bateria tipus T
W: Widia
D: Diamant

Fi revestiment

Nivell freàtic

0

1

2

3

4

Plaça dels Països Catalans 0
0

0

S5
4,50  m

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cristina 0

Neotest
0 0-

Rebliment. Asfalt

Rebliment. Graves

Argiles de color marró fosc amb graves,
carbonatacions i restes vegetals. Rebliment.

Argiles de color marró clar amb crosta
carbonatada. Rebliment.

Blocs de roca calcària amb un bandejat gris i gris
verdós. Rebliment.

Intercalació d'argiles verdoses amb capes de
guixos. Rebliment.

Blocs de roca calcària amb bandejat gris i gris
verdós. Rebliment.

Guixos amb matriu argilosa verdosa. Rebliment.

Argiles de color marró clar amb graves i
carbonatacions. Rebliment.

Argiles de color gris verdós amb algun bloc, graves
i mineralitzacions de guix. Rebliment.

FI DE SONDEIG A 4,50 m
3.9-4.5 SPT 7,7,14,16

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001
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Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Apèndix 3 Assaigs de laboratori 
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-20-1226

PETICIONARI: NEOTEST
NIF: B-64263650
ADREÇA: C. Estanislau Figueres, 83 1º 1º   08222   TERRASSA

SITUACIÓ: Rotonda Corbera (ref. GE6575)
MUNICIPI: CORBERA DE LLOBREGAT

MOSTRES ASSAJADES:

Assaigs realitzats: segons fulls adjunts
Observacions: -

Aquest informe consta de 40 pàgines, inclosa la present.

Analítica d'aigua EHE 2008 m-14
Acidesa de Baumann-Gully 83962 : 2008

Contingut en sals solubles NLT 114/99
Assaig de col·lapse NLT 254/99 m-5, m-8

Contingut en matèria orgànica 103 204 : 1993 m-2, m-7, m-8, m-10
Contingut en guixos NLT 115/99

Contingut quantitatiu en sulfats solubles 83963 : 2008 m-2, m-3, m-6
Contingut qualitatiu en sulfats solubles 103 202 : 1995 m-5, m-8, m-11

Pressió màxima d'inflament 103 602 : 1996
Contingut en carbonats 103 200 : 1993

Consolidació unidimensional (Edòmetre) 103 405 : 1994
Expansivitat Assaig Lambe 103 600 : 1996

Càrrega puntual en roca 22950-5 : 1996
Tall Directe CD 103 401 : 1998 m-5, m-7, m-8, m-11

Compressió simple en sòls 103 400 : 1993
Compressió simple en roca 22950-1 : 1990

Límit líquid d'un sòl 103 103 : 1994 m-2, m-3, m-5 a m-9, m-11, m-13
Límit plàstic d'un sòl 103 104 :1994 m-2, m-3, m-5 a m-9, m-11, m-13

Granulometria per tamissat 103 101 : 1995 m-2, m-3, m-5 a m-9, m-11, m-13
Passa 0,08 103 101 : 1995

Densitat natural 103 301 : 1994
Determinació del Pes específic 103 302 : 1994 m-5, m-8, m-11

ASSAIG Norma UNE Identificació de la mostra

Humitat natural 103 300 : 1993 m-5 a m-8, m-11

Els resultats d’aquest informe es refereixen exclusivament a les mostres assajades al nostre laboratori, d’acord amb les
condicions de les normes que es citen. La reproducció del document s’autoritza només amb la conformitat del
laboratori.

Data recepció : 02/06/2020 Inici Assaigs : 02/06/2020 Final Assaigs : 22/06/2020

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 1
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TAULA RESUM DE RESULTATS

Referència: L-20-1226
Client: NEOTEST
Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575)
Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT

m-1 m-2 m-3 m-4 m-5 m-6 m-7 m-8 m-9
S-1 S-1 S-1 S-2 S-2 S-2 S-3 S-3 S-3
1,20 3,00 6,00 1,80 3,00 8,00 2,60 5,40 7,80
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

B (SPT) B (SPT) B (SPT) B (SPT) A (MI) B (SPT) A (MI) A (MI) B (SPT)

12,24 15,27 27,39 16,62

2,72 2,66
98,6 51,9 98,9 74,1 96,5 87,7 88,3
94,8 38,9 93,8 55,5 85,3 76,2 78,6
88,6 27,9 89,9 41,4 68,9 64,7 64,8
85,3 20,2 88,1 32,6 40,6 51,8 47,7
33,3 25,4 32,8 24,3 30,9 29,7 33,3
16,8 16,7 17,6 14,0 21,6 15,4 14,9
16,6 8,7 15,3 10,3 9,2 14,3 18,4
CL GC CL SC SC CL SC

0,16 0,18 0,38
22,1 27,0 26,7

0,69 0,07
0,66 0,06

0,6396 2,3318 negatiu 1,4269 negatiu
0,7675 2,7982 negatiu 1,7123 negatiu
7675,3 27982 negatiu 17123 negatiu

Qb Qc N.A. Qc N.A.
0,39 1,79 0,47

RELACIÓ D'ASSAIGS

Número de mostra
Sondeig
Profunditat (m)
Longitud (m)
Tipus de mostra

GRANULOMETRIA
PER TAMISSAT

%Passa #5 UNE

%Passa #2 UNE

%Passa #0,4 UNE

%Passa #0,08 UNE

HUMITAT NATURAL (%)

DENSITAT (gr/cm3)
Aparent

Seca

DENSITAT  PART. SÒLIDES (gr/cm³)

Índex plasticitat

CLASSIFICACIÓ U.S.C.S.

CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA (Mpa)

TALL DIRECTE
Cohesió (Kg/cm²)

Angle de fregament intern (º)

COMPRESSIÓ SIMPLE
Resistència (kg/cm²)

Deformació (%)

LÍMITS D'ATTERBERG
L. Líquid

L. Plàstic

EDÒMETRE
Ind. Porus inicial (eo)

Ind. Porus final (ef)

COL·LAPSE
Ind de col·lapse (%)

Pot. por.  Col·lapse (%)

LAMBE
Ind. Inf. (MPa)
C. Pot. Volum (%)

Classificació

PRESSIÓ MÀXIMA
D'INFLAMENT

Pressió d'inflament (kg/cm²)

Inflament en descàrrega (%)

CARBONATS (%CaCO3)

SULFATS

%SO3

%SO4

ppm SO4

Classificació

MATERIA ORGÀNICA (%)
GUIXOS (%)
SALS SOLUBLES (%)
ACIDESA BAUMMAN-GULLY (ml/kg)
GRAU AGRESSIVITAT AIGUA (EHE)
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TAULA RESUM DE RESULTATS

Referència: L-20-1226
Client: NEOTEST
Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575)
Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT

m-10 m-11 m-12 m-13 m-14
S-4 S-4 S-4 S-5 -
4,20 7,20 8,50 3,90 -
0,60 0,60 0,60 0,60 -

B (SPT) A (MI) B (SPT) B (SPT) AIGUA

17,76

2,64
74,9 72,4
65,6 66,2
51,9 56,6
36,3 46,1
31,3 39,9
16,7 16,9
14,6 23,0
SC GC

0,52
23,9

negatiu
negatiu
negatiu

N.A.
1,76

78,4
Qb

MATERIA ORGÀNICA (%)
GUIXOS (%)
SALS SOLUBLES (%)
CONDUCTIVITAT DE L'AIGUA (mS/m)
GRAU AGRESSIVITAT AIGUA (EHE)

CARBONATS (%CaCO3)

SULFATS

%SO3

%SO4

ppm SO4

Classificació

LAMBE
Ind. Inf. (MPa)
C. Pot. Volum (%)

Classificació

PRESSIÓ MÀXIMA
D'INFLAMENT

Pressió d'inflament (kg/cm²)

Inflament en descàrrega (%)

EDÒMETRE
Ind. Porus inicial (eo)

Ind. Porus final (ef)

COL·LAPSE
Ind de col·lapse (%)

Pot. por.  Col·lapse (%)

Índex plasticitat

CLASSIFICACIÓ U.S.C.S.

CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA (Mpa)

TALL DIRECTE
Cohesió (Kg/cm²)

Angle de fregament intern (º)

COMPRESSIÓ SIMPLE
Resistència (kg/cm²)

Deformació (%)

HUMITAT NATURAL (%)

DENSITAT (gr/cm3)
Aparent

Seca

DENSITAT  PART. SÒLIDES (gr/cm³)

GRANULOMETRIA
PER TAMISSAT

%Passa #5 UNE

%Passa #2 UNE

%Passa #0,4 UNE

%Passa #0,08 UNE

LÍMITS D'ATTERBERG
L. Líquid

L. Plàstic

RELACIÓ D'ASSAIGS

Número de mostra
Sondeig
Profunditat (m)
Longitud (m)
Tipus de mostra

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 3

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


DESCRIPCIÓ DE MOSTRES INALTERADES

Referència: L-20-1226
Client: NEOTEST
Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575)
Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT

m-5
S-2
3,00
0,60
A (MI)

Mostra: m-7
Sondeig: S-3
Profunditat (m): 2,60
Longitud (m): 0,60
Tipus: A (MI)

Descripció:

Observacions:

Mostra:
Sondeig:
Profunditat (m):
Longitud (m):
Tipus:

Argila ocre amb carbonat. Humitat mitjana i cohesió mitja a baixa.

Observacions:

Argila sorrenca marró amb nóduls, amb matèria orgànica a la base.
Humitat alta i cohesió mitjana a baixa. 

Descripció:
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DESCRIPCIÓ DE MOSTRES INALTERADES

Referència: L-20-1226
Client: NEOTEST
Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575)
Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT

m-8
S-3
5,40
0,60
A (MI)

Mostra: m-11
Sondeig: S-4
Profunditat (m): 7,20
Longitud (m): 0,60
Tipus: A (MI)

Descripció:

Observacions:

Argila marró vermellós, sorrenca i amb nòduls, amb trams de matèria
orgànica. Humitat mitjana a alta i de cohesió mitjana.

Observacions:

Argila marró vermellós, sorrenca. Humitat alta i cohesió mitjana.

Descripció:

Mostra:
Sondeig:
Profunditat (m):
Longitud (m):
Tipus:
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DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT D'UN SÒL 

Norma UNE 103 300 : 1993

Referència: L-20-1226
Client: NEOTEST
Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575)
Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions

Sondeig S-2 S-2 S-3 S-3 S-4
Mostra m-5 m-6 m-7 m-8 m-11

Longitud (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Profunditat (m) 3,00 8,00 2,60 5,40 7,20

Inici 02/06/20 02/06/20 02/06/20 02/06/20 02/06/20 

Tipus A (MI) B (SPT) A (MI) A (MI) A (MI)

Ref. Càpsula m74 m3 m33 m60 m94

Final 22/06/20 22/06/20 22/06/20 22/06/20 22/06/20 

T+S  (g) 317,71 427,58 385,83 554,32 317,92
T+S+A  (g) 336,58 477,61 464,78 629,8 345,49

HUMITAT (%) 12,24 15,27 27,39 16,62 17,76

T  (g) 163,54 99,99 97,55 100,07 162,68
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DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT RELATIVA 

        Norma UNE 103 302 : 1994

Referència: L-20-1226
Client: NEOTEST
Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575)
Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Picnòmetre+aigua+sòl (M3)

Resultats

part

Observacions

Sondeig S-2 S-3

DE LES PARTÍCULES D'UN SÒL

Mostra m-5 m-8

Profunditat (m) 3 5,4
Longitud (m) 0,6 0,6
Tipus A (MI) A (MI)

Inici 02/06/20 02/06/20 
Final 22/06/20 22/06/20 

Picnòmetre 1 Picnòmetre 2 Picnòmetre 1 Picnòmetre 2

Picnòmetre+aigua (M2) 41,966 44,84 48,532 45,041
Picnòmetre enrasat (M1) 88,001 88,565 88,001 88,565

57,082 60,136 63,695 60,069
Picnòmetre enrasat+sòl (M4) 97,554 98,243 97,458 97,935
Pes específic de les partícules 2,717 2,723 2,657 2,656

Densitat relativa de les partícules
del sòl (g/cm3) 2,720 2,657
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DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT RELATIVA 

        Norma UNE 103 302 : 1994

Referència: L-20-1226
Client: NEOTEST
Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575)
Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Picnòmetre+aigua+sòl (M3)

Resultats

part

Observacions

Sondeig S-4

DE LES PARTÍCULES D'UN SÒL

Mostra m-11

Profunditat (m) 7,2
Longitud (m) 0,6
Tipus A (MI)

Inici 02/06/20 
Final 22/06/20 

Picnòmetre 1 Picnòmetre 2

Picnòmetre+aigua (M2) 43,853 48,813
Picnòmetre enrasat (M1) 88,001 89,208

58,937 64,284
Picnòmetre enrasat+sòl (M4) 97,377 98,815
Pes específic de les partícules 2,643 2,638

Densitat relativa de les partícules
del sòl (g/cm3) 2,640
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-
- - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 98,6 94,8 93,7 88,6 86,5 85,3

m-2
S-1

0,6
3

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:

B (SPT)

22/06/2020

Observacions:

1,4 13,3 85,3

Sedàs

% passa
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,51
7,2 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

100,0 100,0 88,1 80,6 69,9 67,1 56,2 51,9 38,9 36,5 27,9 22,9 20,2
Sedàs

% passa

Observacions:

% Sorres % Fins

48,1 31,7 20,2

D10

D30

D60

GC % Graves

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:

B (SPT)

22/06/2020

0,6

m-3
S-1
6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,1110100

%
 p

ar
tí

cu
le

s 
d

e
 d

ià
m

e
tr

e
 m

e
n

o
r 

a 
l'i

n
d

ic
at

Diàmetre de les partícules (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL


10

60

D

D
Cu





6010

2

30

DD

D
C z

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 10

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-
- - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 98,9 93,8 93,1 89,9 88,6 88,1
Sedàs

% passa

Observacions:

% Sorres % Fins

1,1 10,8 88,1

D10

D30

D60

CL % Graves

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:

A (MI)

22/06/2020

0,6

m-5
S-2
3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,1110100

%
 p

ar
tí

cu
le

s 
d

e
 d

ià
m

e
tr

e
 m

e
n

o
r 

a 
l'i

n
d

ic
at

Diàmetre de les partícules (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL


10

60

D

D
Cu





6010

2

30

DD

D
C z

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 11

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-

2,5 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

100,0 100,0 100,0 100,0 90,3 88,5 79,8 74,1 55,5 52,3 41,4 35,4 32,6
Sedàs

% passa

Observacions:

% Sorres % Fins

25,9 41,6 32,6

D10

D30

D60

SC % Graves

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:

B (SPT)

22/06/2020
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-

0,25 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 96,5 85,3 82,5 68,9 49,0 40,6
Sedàs

% passa

Observacions:

% Sorres % Fins

3,5 56,0 40,6

D10

D30

D60

SC % Graves

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:

A (MI)

22/06/2020
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-

0,21 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 96,0 90,1 87,7 76,2 73,8 64,7 57,1 51,8
Sedàs

% passa

Observacions:

% Sorres % Fins

12,3 35,9 51,8

D10

D30

D60

CL % Graves

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:

A (MI)

22/06/2020
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-

0,25 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 96,0 90,4 88,3 78,6 76,5 64,8 54,2 47,7
Sedàs

% passa

Observacions:

% Sorres % Fins

11,7 40,6 47,7

D10

D30

D60

SC % Graves

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:

B (SPT)

22/06/2020
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-

0,85 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

100,0 100,0 100,0 89,9 80,8 79,2 77,2 74,9 65,6 63,3 51,9 41,3 36,3
Sedàs

% passa

Observacions:

% Sorres % Fins

25,1 38,5 36,3

D10

D30

D60

SC % Graves

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:

A (MI)

22/06/2020

0,6

m-11
S-4
7,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,1110100

%
 p

ar
tí

cu
le

s 
d

e
 d

ià
m

e
tr

e
 m

e
n

o
r 

a 
l'i

n
d

ic
at

Diàmetre de les partícules (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL


10

60

D

D
Cu





6010

2

30

DD

D
C z

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 16

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-

0,6 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

100,0 100,0 100,0 87,9 78,5 77,9 74,2 72,4 66,2 65,0 56,6 50,1 46,1
Sedàs

% passa

Observacions:

% Sorres % Fins

27,6 26,2 46,1

D10

D30

D60

GC % Graves

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:

B (SPT)

22/06/2020
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

19 25
p24 p5 a48 a65

123,5 126,8 50,8 50,7
119,1 123,2 50,4 50,2
106,1 112,6 47,6 46,9
13,0 10,6 2,8 3,3
4,4 3,5 0,5 0,6
34,1 33,3 16,8 16,7

33,3

16,8

16,6

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:

m-2
S-1
3

0,6
B (SPT)

22/06/2020

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)
T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

15 27
p7 p63 a67 a74

96,9 119,8 51,1 51,7
93,8 117,0 50,6 51,0
82,6 105,4 46,8 47,6
11,2 11,6 3,7 3,4
3,1 2,8 0,5 0,7
27,3 24,3 14,3 19,1

25,4

16,7

8,7

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID

T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

22/06/2020

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)

m-3
S-1
6

0,6
B (SPT)

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

19 26
p59 p56 a71 b29

106,0 118,6 50,6 56,5
101,8 115,0 50,0 55,9
89,2 103,6 46,8 52,4
12,5 11,4 3,2 3,6
4,3 3,7 0,6 0,6
34,0 32,2 18,1 17,1

32,8

17,6

15,3

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID

T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

22/06/2020

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)

m-5
S-2
3

0,6
A (MI)

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:
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Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

15 28
p28 p81 a75 b29

125,8 125,7 51,4 56,1
122,7 122,9 51,0 55,7
110,4 111,3 48,0 52,4
12,3 11,6 3,0 3,3
3,1 2,8 0,4 0,5
25,4 24,1 14,0 14,0

24,3

14,0

10,3

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID

T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

22/06/2020

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)

m-6
S-2
8

0,6
B (SPT)

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

15 31
p4 p77 a79 b32

126,2 123,2 51,8 57,6
122,3 119,8 50,8 56,7
110,4 108,3 46,4 52,5
11,9 11,5 4,4 4,2
3,9 3,4 1,0 0,9
32,5 29,7 21,6 21,6

30,9

21,6

9,2

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID

T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

22/06/2020

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)

m-7
S-3
2,6
0,6

A (MI)

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

18 28
p9 p30 a45 a82

124,2 126,9 49,9 49,4
120,7 123,6 49,5 49,1
109,1 112,2 47,1 47,0
11,6 11,4 2,4 2,1
3,6 3,3 0,4 0,3
30,7 29,1 15,5 15,3

29,7

15,4

14,3

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID

T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

22/06/2020

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)

m-8
S-3
5,4
0,6

A (MI)

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

25 32
p79 p53 a41 a18

117,2 119,9 49,7 56,9
114,3 116,1 49,3 56,6
105,7 104,1 46,9 54,5
8,6 12,0 2,4 2,1
2,9 3,9 0,4 0,3
33,8 32,1 15,1 14,7

33,3

14,9

18,4

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID

T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

22/06/2020

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)

m-9
S-3
7,8
0,6

B (SPT)

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

25 34
p59 p56 b32 a64

103,8 116,5 56,1 51,1
100,3 113,5 55,6 50,6
89,2 103,6 52,5 47,7
11,1 9,9 3,1 2,9
3,4 3,0 0,5 0,5
31,0 30,5 16,7 16,7

31,3

16,7

14,6

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID

T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

22/06/2020

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)

m-11
S-4
7,2
0,6

A (MI)

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

20 31
p66 p21 a30 a71

122,4 128,0 55,4 49,6
118,2 124,2 55,0 49,2
107,9 114,6 52,9 46,8
10,3 9,6 2,1 2,4
4,2 3,8 0,4 0,4
40,5 39,3 16,9 16,9

39,9

16,9

23,0

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID

T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

22/06/2020

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)

m-13
S-5
3,9
0,6

B (SPT)

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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ASSAIG DE COL·LAPSE D'UN SÒL

Norma NTL 254/99

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

Observacions

Potencial porcentual de col·lapse (Ic) % 0,66

Lectura final abans d'inundar (mm) -0,808
Lectura final després d'inundar (mm) -0,938

Índex de col·lapse (I) % 0,69

Índex de porus final 0,324
Densitat partícules sòlides (g/cm³) 2,72

Assaig de col·lapse:

Pressió d'inundació (kg/cm²) 2,00

Humitat final (%) 16,75
Densitat aparent final (g/cm³) 2,28
Densitat seca (g/cm³) 1,96

Equip: Dades finals de la proveta:
Edometre Proeti S0105 Pes final del sòl inundat (g) 89,41

Pes final del sòl sec (g) 76,58

Secció (cm²): 19,87 Grau de saturació inicial (%) 89,06
Volum (cm³): 39,15 Index de porus inicial 0,390

Alçada (mm): 20 Humitat inicial (%) 12,78
Diàmetre (mm): 50 Densitat aparent inicial (g/cm³) 2,21

Dimensions de l'anell: Dades inicials de la proveta:
Massa (g) 83,24 Pes inicial del sòl humit (g) 86,37

m-5

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig: 22/06/2020

S-2
3

0,6
A (MI)
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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ASSAIG DE COL·LAPSE D'UN SÒL

Norma NTL 254/99

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

Observacions

m-8

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig: 22/06/2020

S-3
5,4
0,6

A (MI)

Alçada (mm): 20 Humitat inicial (%) 16,18
Diàmetre (mm): 51 Densitat aparent inicial (g/cm³) 2,25

Dimensions de l'anell: Dades inicials de la proveta:
Massa (g) 107,14 Pes inicial del sòl humit (g) 88,30

Equip: Dades finals de la proveta:
Edometre Proeti S0105 Pes final del sòl inundat (g) 87,29

Pes final del sòl sec (g) 76,00

Secció (cm²): 20,03 Grau de saturació inicial (%) 115,10
Volum (cm³): 39,26 Index de porus inicial 0,374

Índex de porus final 0,269
Densitat partícules sòlides (g/cm³) 2,66

Assaig de col·lapse:

Pressió d'inundació (kg/cm²) 2,00

Humitat final (%) 14,86
Densitat aparent final (g/cm³) 2,22
Densitat seca (g/cm³) 1,94

Potencial porcentual de col·lapse (Ic) % 0,06

Lectura final abans d'inundar (mm) -1,492
Lectura final després d'inundar (mm) -1,504

Índex de col·lapse (I) % 0,07

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 28
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400
Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10
Velocitat (mm/min) 0,05 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2

Humitat inicial (%) 13,38 17,06 13,86
Humitat final (%) 19,28 21,34 17,37
Dens. Hum. (g/cm3) 2,00 2,01 2,01
Dens. Seca (g/cm3) 1,77 1,71 1,76
Índex de porus ini. 0,528 0,575 0,530
Índex de porus fin. 0,492 0,547 0,463
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,408 0,568 1,071
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,408 0,568 1,071

Observacions

CD

Cohesió

0,16  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 

22,1 (º)

SI
SI
SI

NO

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig: 22/06/2020
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig: 22/06/2020
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400
Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10
Velocitat (mm/min) 0,05 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2

Humitat inicial (%) 24,42 25,32 27,19
Humitat final (%) 25,37 24,78 22,40
Dens. Hum. (g/cm3) 1,99 1,99 1,99
Dens. Seca (g/cm3) 1,60 1,59 1,56
Índex de porus ini. 0,684 0,697 0,728
Índex de porus fin. 0,647 0,590 0,566
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,391 0,755 1,177
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,391 0,755 1,177

Observacions

m-7
S-3
2,6
0,6

A (MI)

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig: 22/06/2020

CD

SI
SI
SI

NO

Cohesió

0,18  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 

27,0 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

m-7
S-3
2,6
0,6

A (MI)

Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig: 22/06/2020Recepció: 02/06/2020
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400
Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10
Velocitat (mm/min) 0,05 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2

Humitat inicial (%) 15,68 15,57 16,24
Humitat final (%) 16,09 14,97 15,25
Dens. Hum. (g/cm3) 2,13 2,13 2,14
Dens. Seca (g/cm3) 1,85 1,85 1,84
Índex de porus ini. 0,463 0,463 0,469
Índex de porus fin. 0,429 0,419 0,357
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,594 0,930 1,365
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,594 0,930 1,365

Observacions

m-8
S-3
5,4
0,6

A (MI)

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig: 22/06/2020

CD

SI
SI
SI

NO

Cohesió

0,38  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 

26,7 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

m-8
S-3
5,4
0,6

A (MI)

Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig: 22/06/2020Recepció: 02/06/2020
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400
Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10
Velocitat (mm/min) 0,05 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2

Humitat inicial (%) 21,91 19,82 19,08
Humitat final (%) 23,30 19,70 21,55
Dens. Hum. (g/cm3) 1,94 1,97 1,96
Dens. Seca (g/cm3) 1,59 1,64 1,64
Índex de porus ini. 0,693 0,646 0,642
Índex de porus fin. 0,663 0,576 0,592
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,728 0,982 1,398
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,728 0,982 1,398

Observacions

m-11
S-4
7,2
0,6

A (MI)

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig: 22/06/2020

CD

SI
SI
SI

NO

Cohesió

0,52  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 

23,9 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

m-11
S-4
7,2
0,6

A (MI)

Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig: 22/06/2020Recepció: 02/06/2020
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CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES

Normes UNE 83963 : 2008 i 103 202 : 1995

Referència: L-20-1226
Client: NEOTEST
Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575)
Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions

negatiu
pH 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Sulfats (ppm SO4) 7675,29 27981,73 negatiu 17122,88 negatiu
Sulfats (% SO4) 0,7675 2,7982 negatiu 1,7123 negatiu negatiu

-

Sulfats (% SO3) 0,6396 2,3318 negatiu 1,4269 negatiu negatiu

T+M precipitat (g) 27,148 32,9895 - 27,4739 -

22/06/20 

Pes crisol (g) 27,0444 32,1179 - 27,0957 - -

Final 22/06/20 22/06/20 22/06/20 22/06/20 22/06/20 

A (MI)

Inici 02/06/20 02/06/20 02/06/20 02/06/20 02/06/20 02/06/20 

Tipus B (SPT) B (SPT) A (MI) B (SPT) A (MI)

7,20
Longitud (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Profunditat (m) 3,00 6,00 3,00 8,00 5,40

m-11
Sondeig S-1 S-1 S-2 S-2 S-3 S-4
Mostra m-2 m-3 m-5 m-6 m-8
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CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA

Norma UNE 103 204 : 1993

Referència: L-20-1226
Client: NEOTEST
Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575)
Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions

% matèria orgànica 0,39 1,79 0,47 1,76

Permanganat gastat (cm³) 1 5,1 1,5 4,5
Factor de normalitat 1 1 1 1
Mostra assajada (g) 0,25 0,25 0,25 0,25

Final 22/06/20 22/06/20 22/06/20 22/06/20 
Inici 02/06/20 02/06/20 02/06/20 02/06/20 

Tipus B (SPT) A (MI) A (MI) B (SPT)
Longitud (m) 0,60 0,60 0,60 0,60
Profunditat (m) 3,00 2,60 5,40 4,20
Sondeig S-1 S-3 S-3 S-4
Mostra m-2 m-7 m-8 m-10
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ANALÍTICA D'AIGUA

Segons EHE 2008

Referència: L-20-1226 Mostra:

Client: NEOTEST Sondeig:

Situació: Rotonda Corbera (ref. GE6575) Profunditat (m):

Municipi: CORBERA DE LLOBREGAT Longitud (m):

Tipus:

mg/l Mg++

CLASSIFICACIÓ:

Observacions

Conductivitat 78,4 mS/m

Segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 d'agost de 2008. Real Decreto
1429/2008 del 21 d'agost), el tipus d’exposició és Qb (atac mig).

Magnesi (UNE 83955) 344,86
Amoni (UNE 83954) 0,19 mg/l NH4

+

Clorurs 255,26 mg/l Cl-

Sulfats (UNE 83956) 1700,19 mg/l SO4
=

Residu sec (UNE 83957) 3808 mg/l
CO2 agressiu (UNE 13577) 0 mg/l CO2

Olor Inolora
pH (UNE 83952) 7 u. pH

Color Incolora

22/06/2020

ANALÍTICA

-

Recepció: 02/06/2020 Inici assaig: 02/06/2020 Final assaig:

AIGUA

-
-

m-14
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Annex 4. Tractaments del terreny 
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1. Introducció i objecte 

Al present document es defineixen els tractaments del terreny necessaris per a la millora del subsòl de 
l’àrea d’estudi, en el context de la redacció del Projecte Constructiu de Reparació de la Plaça dels Països 
Catalans. 

Per la definició de les diferents actuacions, s’han considerat les patologies observades superficialment a 
l’àrea d’estudi, la campanya de prospecció geotècnica i la informació de partida referent als serveis 
existents.  

2. Context geològic-geotècnic 

La zona d’estudi es troba dins de la fossa neògena de Corbera, parcialment recoberta per materials 
Quaternaris. L’ambient sedimentari de la zona correspon a una plana al·luvial endorreica evaporítica que 
està formada per les unitats geològiques Tk i QPg4. 

 La unitat geològica Tk és formada per guixos, amb lutites versicolors, gresos i carnioles del Triàsic 
Superior.  

 La unitat QPg4 està formada per una intercalació de trams de llims i nivells de graves quaternàries. 
El grau de cimentació és baix, excepte en alguns trams cimentats per crostes carbonatades. 
També inclouen nivells de llims sorrencs marrons amb graves disperses, progressivament més 
abundants cap a sostre.  

Les característiques detallades dels materials presents a l’àmbit d’estudi es descriuen a l’Annex 3. 
Geologia i Geotècnia. 

2.1. Campanya realitzada 

Per la realització del present estudi s’han considerat les conclusions de la campanya geològica – 
geotècnica realitzada. La campanya d’investigació consta d’un estudi de geofísica, s’han realitzats 5 

A04 Tractaments del terreny 
Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 

Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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sondeigs a rotació amb recuperació de testimoni continu i la caracterització al laboratori de les mostres de 
sòl dels sondeigs.  

El detalls de la campanya realitzada es descriuen en el Annex 3. Geologia i Geotècnia.  

2.2. Caracterització geotècnica 

Mitjançant les investigacions realitzades a la plaça s’han detectat dues unitats geotècniques formades per 
una primera capa de reblerts heterogenis, recobrint els materials quaternaris. 

2.1. Unitat R . Reblerts 

S’han detectat reblerts en tots els sondeigs perforats, amb gruixos variables, des de la superfície del terreny 
fins els 9m i 7m de profunditat.. Segons la naturalesa dels reblerts observats podem dividir la rotonda en 
dues zones, la zona nord on els reblerts presenten restes de totxanes, i trams amb força matèria orgànica i; 
la zona sud de la rotonda, on els reblerts presenten quantitats variables de guix.  

Els paràmetres geotècnics considerats per aquesta unitat són els següents: 

Paràmetre Valor 

Pes específic aparent (t/m3) 1,6 

Cohesió (kg/cm2) Nul·la 

Angle de fregament intern (º) 23 

 

2.2. Unitat Q. Quaternari 

Aquesta unitat s’ha detectat només als sondeigs de la part nord de la rotonda, S-3 i S-4, detectant-se a 7m 
de profunditat. Es tracta d’argiles bandejades de color marró amb tons vermellosos, grisos i verdosos amb 
algunes carbonatacions. Es tracta d’una capa heterogènia, amb nivells tous i molt humits, amb nivells 
d’humitat baixa amb valors de resistència més elevats 

Paràmetre Valor 

Pes específic aparent (t/m3) 1,6 

Cohesió aparent (kg/cm2) 0,50 

Angle de fregament intern (º) 24 

 

2.3. Nivell freàtic 

Distingim dos nivells diferenciats segons la cota de l’aigua. Als sondeigs del nord de la rotonda, s’ha 
detectat a una profunditat de 3,5m; mentre que als de la part sud, l’aigua es detecta al voltant dels 5,7-5,8m 

Taula 1. Paràmetres geotècnics adoptats per la unitat R. 

Taula 2. Paràmetres geotècnics adoptats per la unitat Q. 
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de profunditat. En aquests últims, durant la perforació es va trobar que l’aigua tenia certa pressió, per tant, 
podria considerar-se com a nivell piezomètric. 

2.4. Perfils geotècnics 

Amb les dades recopilades de la campanya geològica – geotècnica s’han realitzat dos perfils geològics, un 
pel nord de la rotonda i l’altre per la zona sud.  

 

Figura 1. Perfil geotècnic número 1 
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Figura 2. Perfil geotècnic número 2 

3. Estudi de tractaments del terreny 

D’acord a la diagnosi de la problemàtica identificada inclosa en l’Annex 3. Geologia i  Geotècnia , es 
planteja una millora del terreny de fonamentació amb la finalitat de reduir el risc d’afectació viària per 
inestabilitat del subsòl.  La millora es planteja des de dues perspectives: 

 Tractament de les capes profundes mitjançant la formació d’un esquelet rígid i no erosionable a 
causa dels factors desencadenants de la problemàtica.  

 Substitució de la plataforma viària incorporant una malla geosintètica de reforç basal. Aquesta 
sistema permetrà traslladar les càrregues superiors de la plataforma als nuclis rígids profunds, 
evitant el col·lapse del paviment en el cas que es reproduïssin les inestabilitats del subsol (per 
erosions, arrossegaments de fins, dissolucions, ...)..  

Addicionalment, tot i que no és objecte de present projecte, es recomana la inspecció, revisió i reparació 
de tota la xarxa de clavegueram i aigua potable entorn de la plaça i carrers adjacents, per minimitzar 
l’aportació d’aigua al subsòl procedent de filtracions. 

Per la definició del tractament de les capes més profundes, s’han considerat les alternatives de millora de 
terreny existents. A continuació s’adjunta una extracte de la norma BS EN12715 Special geotechnical work-
grouting on es representen els diferents procediments.  
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Figura 3. Procediments d’injecció existents segons la norma BS EN12715 Special geotechnical work-
grouting 

D’acord a la caracterització de les unitats afectades per la problemàtica, s’ha posat de manifest que 
essencialment la millora s’ha de realitzar sobre el reblert antròpic superior de fins a 9 m de potència. Les 
característiques heterogènies i les baixes prestacions geotècniques d’aquesta unitat, condueixen a 
descartar els mètodes clàssics d’injecció de beurada de ciment. Aquests procediments no permet garantir 
el destí final de la beurada tenint en compte la heterogeneïtat manifesta del terreny.  

En casos de millora del terreny sobre reblert antròpics, els procediments que millor s’adapten són els 
d’injecció de mescles més viscoses, amb desplaçament del terreny original. En aquest cas, a més a més 
de tenir un major control del destí de la injecció, es realitza una densificació del terreny adjacent.  S’han 
descartat les tècniques vinculades a la ruptura hidràulica ja que són procediments molt lents que a més a 
més presenten riscos associats al desconeixement de la propagació del fractura en terrenys heterogenis.  

El resum de les avantatges que engloba el procediment de millora mitjançant injecció de mescles més 
viscoses amb desplaçament són: 

 Localització controlada de la millora (grau de millora previsible) 
 Rangs de producció elevats 
 Densificació del terreny adjacent 
 No genera vibracions 

 
En conclusió, i d’acord a l’establert a la norma anteriorment citada, es considera que el mètode que millor 
s’adapta als condicionants i a la problemàtica detectada a l’àmbit d’estudi són les injeccions de morter de 
baixa mobilitat o Compaction Grouting, d’acord a la  seva denominació en anglès.  

A continuació es defineixen detalladament els aspectes més rellevants del tractament proposat. 

3.1. Injeccions de morter de baixa mobilitat  

3.1.1. Definició 

Les injeccions de morter de baixa mobilitat, són un procediment de millora de terreny a base d’injeccions 
de compactació o desplaçament.  L’objectiu d’aquesta tècnica és que el morter de consistència 
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relativament seca, conformi un bulb injectat que desplaci el terreny adjacent. En cas d’existència de 
cavitats  o de zones de baixa compacitat, aquesta tipologia d’injeccions també permet omplir els espais 
incorporant volums d’injecció addicional.  

A continuació s’adjunta un esquema del procediment tipus, per aquesta tipologia d’injeccions.  

 

Figura 4. Esquema d’execució de les injeccions de baixa mobilitat (Compaction Grouting) 

Es tracta d’una millora que al basar-se en el desplaçament del terreny es pot utilitzar en qualsevol tipus de 
granulometria de terreny,  tot i que és ideal per materials granulars on el procés de compactació es 
tradueix en un increment de les pressions efectives més ràpidament.  

En la següent figura es mostra el rang d’aplicació de les injeccions de baixa mobilitat.  

 

Figura 5. Rang aproximat d’aplicació de les injeccions de baixa mobilitat 
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No obstant això, es recomana que en el cas de millores sobre sòls cohesius i sota el nivell freàtic es realitzi 
un control de la pressió de porus intersticial per identificar possibles pujades de pressió vinculades a la 
densificació del terreny adjacent. En el cas de terrenys més granulars aquest control no és necessari. És 
per això, i tenint en compte les característiques del subsòl existent, que s’ha considerat l’execució de 
piezòmetres de control durant l’execució de les injeccions. 

3.1.2. Disposició dels taladres d’injecció 

L’espaiament dels taladres d’injecció és el resultats d’una anàlisis multi paramètric on intervenen diferents 
factors: 

 Pressió de confinament vertical del tractament (profunditats de treball) 
 Litologia i compacitat del material a tractar 
 Relació de costos entre millora profunda vs millora superficial. En cas de proposar espaiaments  

elevats de nuclis rígids, cal preveure sistemes de transmissió de càrregues en plataforma que 
permetin cobrir llums més elevades. 

En el cas objecte d’estudi, la zona a tractar se situa entre 1 i 10 m de profunditat i la compacitat del material 
és baixa a mitja. En aquest escenari,  s’espera obtenir cilindres de millora d’entre 0.5 i 1 m de diàmetre. 
Tenint en compte aquest dos aspectes, el pas de malla que es recomana és d’entre 2.5 i 3 m. S’ha optat pel 
límit inferior d’aquest rang (malla quadrada de 2,5 x 2,5m) per minimitzar l’actuació sobre la nova 
plataforma, que com s’exposarà més endavant està condicionada per l’existència de diversos serveis 
existents (veure Apartat 3.3. Interacció amb serveis existents).  

A continuació s’adjunta un extracte del plànol de definició de les actuacions on es pot comprovar el pas de 
malla i la distribució dels taladres tenint en compte l’existència del serveis.  

 

Figura 6. Disposició dels taladres d’injecció  

3.1.3. Profunditat del tractament 
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D’acord als perfils geològics-geotècnics obtinguts (veure Apartat 2.2. Caracterització geotècnica), s’han 
identificat dues zones de comportament diferent. La primera zona, situada més al nord de la plaça, 
presenta un gruix de reblerts de l’ordre de 7 m i material quaternari argilós subjacent.  

En canvi, s’ha identificat una segona zona, situada més al sud de la plaça, on s’ha detectat un gruix de 
reblerts superior (de pràcticament 9 m) i material quaternari argilós subjacent. Aquesta és la zona que 
presenta la major part de les patologies.   

Per altra banda i d’acord a la diagnosi inclosa en l’Annex 3. Geologia i  Geotècnia, les capes on es 
concentra la problemàtica es situen al voltant de 5-6 m de profunditat. 

El criteri empleat per definir la profunditat de tractament ha estat el de superar la zona problemàtica, 
sobrepassar tota la capa de reblerts i encastar 1 m sobre el  material quaternari subjacent.   

En conseqüència, s’estableix la següent zonificació en funció de la profunditat del tractament. 

 Zona 1 (àmbit perfil 1): profunditat de tractament de 8 m  
 Zona 2 (àmbit perfil 2): profunditat de tractament de 10 m  

Per altra banda, es pot observar que s’han definit una sèrie de taladres inclinats en l’àmbit de l’illa de 
l’interior de la plaça. Tot i tenir una major longitud, degut a la seva inclinació, la profunditat del tractament 
és la considerada segons la Zona 2. S’executen amb una inclinació de 45º per tal de millorar el subsòl de 
la zona ajardinada de la plaça, evitant així la seva demolició.   

3.1.4. Procés d’execució 

Aquest procediment de millora del terreny diferencia les següents fases: 

1. Instal·lació de la canonada d’injecció mitjançant un carro de perforació o vibració. 
2. Preparació de la mescla d’injecció a base de morter  
3. Injecció del morter al terreny mitjançant una bomba d’injecció. La injecció s’inicia al punt més baix 

de la perforació i s’avança en sentit ascendent en trams d’entre 0.5,3 m i 0,61 m. A mesura que la 
millora avança, es generen bulbs individuals de morter que es van intersecant consecutivament. 
Finalment es conforma un espècie de piló de bulbs de morter.  

Un aspecte fonamental del procés d’injecció és la bomba, que ha de ser de pistons i ha de tenir una alta 
resistència al desgast per abrasió. Ha de ser capaç d’aconseguir pressions de pic de 100 bars per poder 
desbloquejar obstruccions fàcilment i ha de poder treballar en rangs de pressió d’entre 20 i 40 bars. No 
obstant, les pressions concretes de treball s’establiran segons les conclusions del camp de prova. El 
control dels moviments en superfície és el criteri que permetrà establir la pressió de treball (veure Apartat 
3.1.8. Camp de proves).  

Per altra banda, per tal que les injeccions de baixa mobilitat es comportin com a tals, la velocitat d’injecció 
no ha de superar els 50-60 litres/minut.  

Finalment, els criteris d’interrupció o rebuig de la injecció de cada tram són els següents: 

 Moviments del paviment o d’estructures properes > 2mm 
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 Pressions > 40 bars a profunditats inferiors a 15 m per injectar un cabal mínim (evitar trencament 
del terreny). La pressió es mesurarà amb manòmetre situat a la tubera d’injecció. 

 Volums màxims d’admissió de 0,6 m3 cada metre en terreny sense cavitats. 

3.1.5. Admissions 

L’admissió de morter es concretarà segons al camp de  proves inicial i es funció del diàmetre de bulb 
objectiu i de la densificació efectiva del terreny adjacent (veure Apartat 3.1.8. Camp de proves). No obstant, 
a nivell de disseny i en termes de previsió de consum de morter, s’estableix que l’admissió es una 
proporció de l’àrea tractada. El factor que estableix aquesta proporció es denomina el Factor de 
compactació i habitualment se situa entre el 3 i el 10% de l’àrea tractada.  En el cas d’estudi, tenint en 
compte una disposició de malla quadrada de 2,5 x 2,5 m, s’obtenen els següents consums de morter 
mínims i màxims: 

 Previsió de consum mínim de morter: 2,5 x 2,5 x 1 x 0.03  ≈ 180 l/m   
 Previsió de consum màxim de morter 2,5 x 2,5 x 1 x 0.10  ≈  600 l/m  

3.1.6. Composició del morter d’injecció 

La composició del morter d’injecció és un altre paràmetre que cal concretar a través del camp de proves 
(veure Apartat 3.1.8. Camp de proves). No obstant, a nivell de previsió s’estableixen els següents criteris 
habituals en aquesta tècnica. L’objectiu és que la mescla estigui formada per un morter “sec”, amb bones 
prestacions deformacionals i resistents i a la vegada que sigui bombejable.  

En la següent figura es presenten els rangs granulomètrics recomanats per la pràctica americana. En 
general convé que la granulometria s’ajusti el màxim possible a la “corba ideal” representada en color verd.  

 

Figura 7. Rangs granulomètrics dels àrids per injeccions de baixa mobilitat. (Shethji A. Y Vipulanandan C. , 
2003) 

Com més s’apropi la mescla al límit inferior, serà més bombejable però s’allunyarà més de l’objectiu de 
formació de bulbs. Pel contrari, com més s’apropi al límit superior, la mescla serà millor des del punt de 
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vista de formació de bulbs però menys bombejable. Els dissenys més actuals tendeixen a anar mescles 
més grolleres i requereixen del desenvolupament de bombes d’injecció de millors prestacions.  

Després de definir la mescla de sòlid, el pas següent és barrejar-lo amb aigua i obtenir l’assentament amb 
l’assaig del con d’Abrams, que es recomana de 4 a 5 cm per millores del terreny i de 8 a 10 cm quan 
l’objectiu és el reblert de cavitats.  

En general, les bases de partida són una relació sorra/ciment 2 a 1 i una relació aigua-sòlids que permeti 
obtenir els con d’Abrams senyalats anteriorment. La relació ciment-cendres dependrà de la resistència a 
compressió simple buscada. En el cas d’estudi amb una resistència  mínim de 5 MPa a 28 dies.  

Destacar que degut a la presència de sulfats solubles el ciment ha de tenir prestacions de sulfato resistent 
(SR).  

A continuació s’adjunta una imatge del aspecte del morter “sec” per injeccions de baixa mobilitat.  

 

Figura 8. Aspecte del morter “sec” per injeccions de baixa mobilitat 

3.1.7. Control d’execució 

El control d’execució d’aquest tipus d’injeccions és similar al requerit per altres tècniques. A continuació es 
detallen els paràmetres de seguiment segons cada element.  

1. En cada taladre cal indicar: 
 Situació del taladre 
 Data i hora de perforació 
 Diàmetre de perforació 
 Característiques del material travessat 
 Longitud 
 Característiques del morter injectat 
 Pressió de treball 
 Velocitat mitja d’injecció 
 Volum total d’admissió 
 Longitud interval d’injecció 
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2. Sobre la mescla que conforma el morter d’injecció cal realitzar assajos  de control de qualitat.  

 Con d’Abrams 
 Compressió simple (7, 14 i 28 dies) 

 
3. En l’àmbit del tractament cal realitzar les següents actuacions: 

 Inventari de danys existents, previ a l’inici de l’obra, de les estructures, serveis o edificis 
propers 

 Instal·lació de punts de control de moviments verticals  
 Punts de control sobre fissures existents.  
 Instal·lació de piezòmetre de corda vibrant per controlar possibles increments de pressions 

intersticials. 

3.1.8. Camp de proves 

D’acord a tot l’exposat en els apartats anteriors, és necessari realitzar un camp de proves, previ a l’inici dels 
treballs d’injecció, amb els següents objectius: 

1. Comprovació del diàmetre de bulb (idealment entre 0.5 i 1m)  
2. Establiment de les pressions de treball per obtenir el diàmetre del bulb òptim sense risc de 

trencament del terreny 
3. Estimació de la dosificació del morter òptima 

 

D’acord a les dues zones de tractament establertes segons la profunditat, es proposa la realització de 
quatre taladres de prova a cada zona: 

 Camp de Prova de la Zona 1 (CP-Z1). Taladres M3, M4, N3 i N4 (8m de profunditat) 
 Camp de Prova de la Zona 2 (CP-Z2). Taladres M12, M13, N12 i N13 (10 m de profunditat) 
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Figura 9. Localització del camp de proves CP-Z1 i CP-Z2 

El procediment de prova es basa en la perforació dels taladres fins a la profunditat establerta. A 
continuació es realitza la injecció assajant en cada taladre, diferents dosificacions de morter i diferents 
rangs de pressions de treball. Caldrà realitzar una control d’execució intens segons l’establert en l’apartat 
anterior. El control de deformacions en superfície ha de ser pràcticament continu durant la prova i en 
l`àmbit directe de cada taladre per tal de registrar possibles moviments associats a la injecció. En cas que 
es registrin aixecaments verticals superiors a 2 mm / tram d’injecció, s’interromp la injecció i es continua al 
tram següent. 

Finalment caldrà excavar els primers 2 m de l’àmbit de les proves per corroborar el resultats de la injecció. 
Caldrà anar amb cura de no trencar els bulbs generats i poder observar els resultat de la injecció en cada 
taladre de prova.  

Finalment, es realitzaran tres sondejos amb recuperació de testimoni en els punts intermitjos de cada zona 
per tal de comprovar la densificació generada. Es realitzaran assajos SPT cada 3 m i es compararan amb 
els obtinguts previ a l’inici dels treballs. 

3.2. Substitució de la plataforma 

Un cop realitzat el tractament de les capes profundes cal iniciar la següent actuació de millora que 
consisteix en la substitució de la plataforma viària. A la base de la nova plataforma es preveu incorporar 
una malla geosintètica que distribueixi les càrregues procedents  de la plataforma als nuclis rígids 
profunds.  

CP
-Z1 

CP
-Z2 
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S’estableix una profunditat de substitució d’1 m per minimitzar l’afectació sobre el serveis existents a l’àmbit 
d’estudi (veure Apartat 3.3. Interacció amb serveis existents). La malla geosintètica està constituïda per una 
matriu biaxial o bé dos capes monoaxial ortogonalment col·locades amb bandes formades per filaments 
de polièster d’alta tenacitat revestides amb una capa protectora de polietilè.  

Per sobre la malla geosintètica es realitzarà una millora d’esplanada mitjançant 50 cm de sòl seleccionat 
d’aportació. Els 50 cm superiors serviran per acollir el nou ferm, format per 40 cm de tot-ú artificial i la 
mescla bituminosa corresponent.  

 

Figura 10. Detall de la composició de la plataforma viaria 

3.2.1. Dimensionament de la malla geosintètica 

La malla geosintètica es planteja com un reforç basal de la nova plataforma. La funció d’aquest element és 
la de facilitar la transmissió de càrregues superiors als nuclis rígids formats amb les injeccions. Aquest 
element, a més a més, dota d’una seguretat addicional en cas de generació d’esvorancs puntuals en els 
punts mitjos de la malla d’injeccions, ja que impedeix directament la caiguda del material a nivells més 
profunds. A continuació s’adjunta una imatge d’aquest element. 
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Figura 11. Aspecte malla geosintètica de reforç basal 

 

El disseny de la malla geosintètica (en endavant geomalla) s’ha plantejat en consonància amb el disseny 
de la malla d’injeccions. La llum entre columnes d’injecció condiciona la càrrega que ha de suportar la 
geomalla en cas d’esvoranc i per tant s’ha buscat un punt d’equilibri entre ambdues actuacions. En aquest 
sentit, cal destacar, que en qualsevol cas, és necessari col·locar-la en ambdues direccions (paral.lela i 
perpendicular) en el cas de geomalles monoaxials del tractament per tal de garantir-ne el correcte 
funcionament.  

En el document Apèndix 1. Càlcul justificatiu del reforç basal mitjançant malla geosintètica, s’adjunta la 
justificació del tipus de geomalla proposat amb les hipòtesis de càlcul considerades. A mode de resum de 
les conclusions del càlcul, s’adjunten les següents taules: 

Càrrega de trànsit 
(KN/m2) 

Alçada de terres  
(m) 

Angle de fricció 
terreny-geomalla (º) 

Pes específic terres 
(KN/m3) 

10 1 20 18 

 

Càrrega última a tracció 
(KN/m) (*) 

Càrrega de servei a 
tracció (KN/m) 

Resistència última a la 
tracció requerida (KN/m) 

Longitud 
ancoratge (m) 

(**) 

360,5 277 400  11,8 

 

(*) La determinació de la càrrega última a tracció mínima necessària es considera de forma conservadora 
que en tota l’àrea tractada es creen cavitats simultànies, de forma que la geomalla es troba recolzada 
únicament a les columnes de morter injectades. En aquest supòsit es requereix la longitud d’ancoratge 
indicat a la taula 4. 

(**) La longitud d’ancoratge és una longitud de malla addicional que cal disposar per garantir el 
desenvolupament de la resistència per fricció de l’element. En la següent figura s’adjunta un croquis 
descriptiu d’aquest concepte.  

Taula 3. Hipòtesis de càlcul de la geomalla 

Taula 4. Resultats del dimensionament de la geomalla 
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Figura 12. Concepte de longitud d’ancoratge  

Donat que en el cas d’estudi, no es disposa de suficient espai per acollir aquesta longitud entorn de la zona 
tractada,  es proposa  la realització d’un sistema d’ancoratge alternatiu a través de rastrells perimetrals. A 
continuació s’adjunta el detall del sistema d’ancoratge previst. Bàsicament consisteix en l’excavació d’una 
rasa perimetral (exterior i interior a la plaça) que pinça la geomalla en els seu extrems. D’aquesta forma, el 
rastrell confereix una resistència passiva en substitució a la longitud d’ancoratge requerida pel càlcul.  

A continuació s’adjunta un detall del mateix. Cal destacar que la situació en planta d’aquest rastrell cal 
adaptar-la a la presència dels serveis existents.  

 

Figura 13. Detall de la composició de la plataforma viaria 
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Finalment, s’han estimat les dimensions del rastrell, per tal que la l’ empenta passiva que genera el terreny 
millorat amb les injeccions per davant del rastrell en cas de mobilització de la geomalla sigui equivalent a 
la càrrega de servei de la geomalla, i del mateix ordre que el de la força d’ancoratge  que li atribuiria una 
longitud lliure com la indicada en el càlcul justificatiu (12m). 

L’empenta passiva generada per un rastrell de 0.60 m d’amplada  x 1 m de profunditat és de l’ordre de 120 
KN/m, d’acord a la següent formulació: 

Ep =
1

2
· 𝑡𝑎𝑛 (45 +

𝛷

2
) · γ · 𝐻  

Per aquesta estimació, i tenint en compte que el rastrell es realitzarà tangent a les injeccions de morter, 
s’ha considerat la resistència addicional al tallant de les columnes de morter i del  terreny de la nova 
plataforma, amb unes característiques equivalent  de  𝞥eq=47º, γeq = 21 KN/m3  i una alçada total de 
mobilització de passiu H=2 m (1 m de nova plataforma i 1 m del rastrell). S’obté una empenta passiva 
superior a 270kN/m,  Tenint en compte que una longitud lliure d’ancoratge de 12 m atribueix una càrrega 
aproximada de 234 KN/m (considerant la carrega vertical i la fricció entre geomalla i terreny indicada a la 
taula 3), es considera que el sistema de substitució de l’arriostrament de la geomalla és equivalent.  

3.3. Interacció amb serveis existents 

Degut a la existència de nombrosos serveis en l’àmbit objecte de la millora del terreny, s’ha d’adaptat la 
malla del tractament a cadascun d’ells. En la següent figura, es pot comprovar la situació teòrica dels 
diferents serveis localitzats. La informació de partida per l’elaboració d’aquesta figura ha estat 
proporcionada per les diferents entitats propietàries dels serveis. No obstant això, està previst realitzar dues 
cales manuals en cada ramal de servei ( en total 14) per determinar la posició en planta i la cota real dels 
mateixos. Aquesta actuació és essencial per corroborar totes les consideracions que s’han realitzat en 
aquest sentit, durant la fase de projecte.  

 

Figura 14. Serveis existents en l’àmbit d’estudi  
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Des del punt de vista de la definició del tractament de les capes profundes amb injeccions de morter de 
baixa mobilitat, s’ha considerat una distància de seguretat tant en direcció horitzontal com vertical al servei 
existent:  

 Manteniment d’una distància de seguretat mínima horitzontal d’1 m respecte al servei 
 Manteniment d’una profunditat de seguretat mínima d’1m respecte la base del servei el final de 

l’injecció del taladre.  

A continuació s’adjunta una figura per representar aquests dos condicionants. Notar que la injecció 
sempre finalitza 1 m per sota de la cota inferior del servei.  

  

Figura 15. Detall d’execució dels taladres propers als serveis existents  

S’ha descartat l’ús de taladres inclinats sota els serveis existents degut que  les tècniques de millora del 
terreny per desplaçament no són adequades per utilitzar-les a menys de 3 m en vertical de cap servei. 
Possibles moviments derivats de la injecció podrien produir danys sobre els mateixos. Aquest fet fa que no 
sigui possible garantir la rigidesa del terreny subjacent al servei., existint el risc que pugui haver-hi 
assentaments i afeccions al servei malgrat la millora del terreny, degut que les millores es realitzen per 
sobre del mateix i lateralment. En quedar fora de l’abast del present projecte l’estudi la reposició de serveis 
afectats, es recomana informar a les diferents companyies de la problemàtica detectada i que realitzin les 
accions que considerin adequades per salvaguardar el seu servei. Concretament, es recomana realitzar 
una inspecció, anàlisi i reparació de la xarxa de clavegueram i d’aigua potable  existent a la plaça i carrers 
adjacents, per minimitzar les aportacions d’aigües procedents de pèrdues i fugues al subsòl de la zona 
objecte d’estudi. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-AN-GE-AN04-TractTerreny_D01 
 Pàgina 19 de 22 

No obstant això, si que s’han previst una sèrie de taladres inclinats en el perímetre de l’illa central de la 
plaça per tal de reforçar la millora i no afectar la vegetació existent. També es pretén reforçar la zona on les 
prospeccions geofísiques han registrat una major anomalia elèctrica. 

Des del punt de vista del tractament superficial de la plataforma, s’ha establert 1 m de gruix d’excavació o 
la cota superior dels servei existent. Amb aquesta configuració només es te previst afectar el ramal de reg 
de la plaça (s’ha previst la seva reposició) i la zona inicial del col·lector de clavegueram de diàmetre 800 
mm, on aparentment la generatriu superior de la canonada estaria a 0.5 m de profunditat. En aquesta zona 
concretar, la millora de la plataforma només arribaria fins aquesta cota ja que no està prevista la seva 
reposició. En el cas que es realitzés la reposició de serveis existents, es recomana que es dugui a terme de 
forma paral·lela a la millora del subsòl que es defineix en el present projecte, facilitant així la millora de 
forma general sense la intercepció dels serveis. Una vegada realitzada la injeccions i les estesa de la 
geomalla, es reposaria de nou el servei quedant aquest salvaguardat per la millora realitzada. 

4. Procediment constructiu 

L’organització de les actuacions de millora es preveu realitzar-la de la següent forma.  

FASE 1: Localització de serveis existents amb cales manuals.  

FASE 2: Injeccions amb morter de baixa mobilitat (prèvia realització camp de prova) 

FASE 3: Excavació per substitució de plataforma existent 

FASE 4: Estesa de geomalla al fons de l’excavació 

FASE 5: Execució nova plataforma amb sòl seleccionat i ferm 

A continuació s’adjunta un extracte del plànol corresponent que representa l’organització prevista.  
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Figura 16. Procediment constructiu   

5. Monitoratge 

D’acord a l’indicat a l’apartat 5.1.1 Control d’execució cal realitzar les següents actuacions en l’àmbit 
d’aplicació del tractament de millora: 

 Inventari de danys existents, previ a l’inici de l’obra, de les estructures, serveis o edificis 
propers 

 Instal·lació de punts de control de moviments vertical  
 Punts de control sobre fissures existents.  
 Instal·lació de piezòmetre de corda vibrant per controlar possibles increments de pressions 

intersticials. 

5.1. Inventari de danys  

L’inventari de danys pretén documentar totes les possibles patologies que presentin estructures o serveis 
adjacents previ al tractament de terreny previst.  

5.2. Punts de control topogràfic 

Els punts de control de moviments verticals seran fites d’anivellació topogràfica instal·lades sobre el 
paviment asfàltic. Se’n preveu instal·lar 50 unitats en l’àmbit de la plaça a més a més de 10 unitats en 
concepte de referències fora de l’àmbit de l’actuació. Es podran distribuir uniformement malgrat caldrà 
intensificar-les en les zones on es realitzarà el camp de prova.  
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Les freqüències de lectura dels punts de control vertical seran segons la fase d’obra corresponent: 

 Camp de proves: lectures en continu de l’àmbit local de la prova 
 Tractament general: lectures amb freqüència diària de l’àmbit general d’estudi 

Posteriorment a la realització del tractament profund i previ a la demolició del paviment actual, es podran 
retirar.  

5.3. Punts de control sobre fissures existents 

Els punts de control sobre fissures existents seran testimonis de guix que s’aplicaran sobre el mur situat al 
nord –oest de la plaça on actualment s’observen patologies. El control d’aquests testimonis serà visual i 
amb freqüència diària durant el període de tractament.  

5.4. Piezòmetres de corda vibrant 

S’instal·larà 1 piezòmetre de corda vibrant per tal de controlar possibles increments de pressions 
intersticials dels horitzons més cohesius. Tindrà fins a 15 m de profunditat i estaraà dotat d’un sistema 
d’adquisició de dades en continu.  

5.5. Llindars de control 

En cas que es registrin moviments verticals del paviment o d’estructures properes > 2mm  en un tram 
d’injecció,  s’interromp la injecció i es continua al tram següent. 

En cas que es registrin increments de pressions intersticials > 0.5 mca, caldrà reduir la velocitat 
d’injecció.  
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  Lateral slope length [m]

  Bond length across the embankment [m]

  Bond length horizontal sliding [m]

  Bond length along the embankment [m]

  Tult. Geogrid parallel [kN/m]

  Tult. Geogrid perpendicular [kN/m]

  Tserv. Geogrid parallel [kN/m]

  Tserv. Geogrid perpendicular [kN/m]

  Allowable load on piles [kN]

  Resistance against lateral sliding [kN/m]

Results

Design Calculation

342.84

11.2

264.00

360.54
2.00

228.00

0.9

11.8

277.00

8.00
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1. Introducció 

L’objecte del present annex és la justificació i dimensionament dels ferms i paviments previstos als projecte. 

2. Normativa 

Les diferents normatives i recomanacions que s’han tingut en compte en el present projecte són: 

 Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, annexada a l’Ordre Ministerial FOM/3460/2003 del Ministerio de 
Fomento, de data 28 de novembre (BOE de 12 de desembre). 

 Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” annexada a l’Ordre Ministerial FOM/3459/2003 del Ministerio 
de Fomento, de data 28 de novembre (BOE de 12 de desembre). 

 Articles corresponents del “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes” (PG-3). 

3. Ferms de calçada 

3.1. Ferm existent 

El ferm de projecte es dimensionarà d’acord amb la normativa, però es considera una dada d’interès 
conèixer quin és el paquet de ferm actual a la rotonda, per a que tenir-lo com a referència. 

El ferm existent s’ha observat a partir dels sondeigs realitzats a la rotonda i en els esvorancs. Consisteix en 3 
cm de mescla bituminosa formant la capa de trànsit, 5 cm de mescla de capa intermèdia i 30 cm de tot-u.  

3.2. Categoria de trànsit 

Segons la Norma 6.1-I.C., el nivell de trànsit a considerar per al dimensionament del ferm és la IMD de 
vehicles pesants que es prevegi al carril de projecte l’any corresponent a la posada en servei. 

Annex 5. Ferms i Paviments 
Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 

Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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Segons informació facilitada per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la categoria de trànsit a la plaça es 
una T41 (pesats < 50 /dia)- 

3.3. Categoria d'esplanada 

El sol d’assentament és material tipus inadequat o marginal. Per obtenir una esplanada tipus E1 amb aquest 
material, abans de col·locar el paquet de ferm s’ha de projectar una millora d’explanada. La Norma 6.1-IC 
“Secciones de firme” proposa les següents configuracions: 

 

Segons l’Annex 4 Tractaments del Terreny, el present projecte proposa la substitució d’un metre de gruix de 
plataforma viària per tal de millorar l’estabilitat del terreny existent. 

Donat que el paquet de ferm escollit, que es justifica al següent apartat, té un gruix de 50 cm, la millora 
d’esplanada es farà amb els 50 cm restants de sol seleccionat tipus 2 i la col·locació d’una geomalla sintètica  
amb una resistència última a la tracció de 400 kN/m. Aquesta configuració es considera suficient per assolir 
una esplanada tipus E1 (Ev2 ≥ 60 MPa), millorant l’esplanada actual. 

3.4. Secció de ferm 

Determinades les categories de trànsit i esplanada i d’acord amb el catàleg de seccions de ferm de la norma 
6.1-IC, es projecta la secció de ferm 441 formada per 10 cm de mescla bituminosa i 40 cm de tot-u artificial. 
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Per determinar la composició de les capes de ferm es determina que la capa de trànsit de la rotonda no 
sigui de tipus mescla discontinua (denominació anterior M-10), ja que no presenta un bon comportament 
front a esforços tangencials.  

El present projecte proposa la següent configuració: 

 Capa de trànsit: 5 cm de mescla bituminosa tipus AC16 surf B50/70 S, granítica. 

 Reg d’adherència termoadherent tipus C60B3 ADH. 

 Capa intermèdia: 5 cm de mescla bituminosa tipus AC22 bin B50/70 S, calcària. 

 Reg d’adherència termoadherent tipus C60B3 ADH. 

 40 cm de tot-u artificial. 
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1. Introducció  

L'objectiu del present annex és determinar el volum de terres a excavar i el volum de reblerts necessaris, 
així com determinar el volum de runa i terres sobrants que caldrà portar a abocador. 

Els materials a portar a abocador són resultat de l'excavació de la nova plataforma viària. 

2. Moviment de terres 

Els moviments de terres existents al projecte són deguts a la substitució de la plataforma viària. També s’hi 
compten les terres que s’excavaran per realitzar els  rastrells i facilitar l’ancoratge de la geomalla de reforç 
de la plataforma.  

Es considera que tot el material excavat es porta a abocador ja que es tracta de reblerts heterogenis sense 
compactar, amb quantitats variables de sulfats i matèria orgànica. Malgrat això, si amb els assajos 
pertinents es comprova que el material té qualitat mínima i sempre amb l’autorització de la direcció 
facultativa es podrà estudiar la possibilitat de reaprofitament. 

2.1. Excavacions i reblerts 

L’excavació de la caixa de paviment d’un metre de profunditat dona un volum de 1.582m3, mentre que 
l’excavació del rastrell d’un metre de profunditat i 0,6m d’ample al perímetre intern i extern de la plaça, ens 
dona un volum d’excavació de 109,8m3. 

El paquet de ferm projectat a la plaça dels Països Catalans té un gruix total de 50cm sobre una millora 
d’esplanada  de 50 cm de sòl seleccionat. La plataforma està formada de les següents capes: 

 Capa de rodolament de 5 cm amb paviment bituminós AC16 surf B 50/70 àrid granític 

 Capa de base de 5 cm de gruix de paviment bituminós AC22 bin B50/70 Calcària 

A06 Moviment de terres 
Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 

Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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 Sub-base de Tot-ú artificial de 40 cm 

 Sub-base de Sòl Seleccionat de 50 cm 

 Geomalla sintètica amb una resistència última a la tracció de 400 kN/m 

 
Figura 1. Detall de la plataforma i del ferm. 

3. Demolicions 

Els paviments asfàltic existent s’haurà d’enderrocar. Segons els sondejos realitzats, el gruix d’aquest ferm 
és de 8 cm (veure Annex 5 per a més detall). El volum total d’aquest material és de l’ordre de 126,56 m3 i es 
portarà a abocador (veure Annex 10 Gestió de Residus). 

4. Volum de terres i demolicions 

Els residus provinents de les demolicions i moviments de terres de l'obra estan valorades al pressupost del 
projecte. 

La següent taula mostra el total de volums de terres i enderrocs amidats i inclosos a pressupost que es 
portaran a abocador, cànon inclòs, segons normativa vigent. El volum aparent de material a transportar 
s’obté aplicant el corresponent coeficient d’esponjament definit amb un valor de 1.2. 

Volum demolició  paviment asfàltic 
(m3) 

126.56 

Volum excavació (m3) 1.712 

Volum excavació esponjat (m3) 2.054 

Volum sòl seleccionat (m3 aportació) 791 

Volum tot-u artificial (m3 aportació) 632 

Taula 1. Volums de terres i demolicions. 
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1. Serveis afectats 

Malgrat l’abast del Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de 
Corbera de Llobregat no inclou l’estudi de la interacció amb els serveis afectats presents, ni la seva reposició; 
els serveis enterrats a la plaça s’han tingut en compte a l’hora de definir les actuacions proposades. 

En el present annex es descriuen els serveis existents a l'àmbit del projecte. 

La informació de partida ha sigut subministrada per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat partint d’una 
consulta a la plataforma Acefat. S'ha rebut dades dels següents serveis existents:  

 Clavegueram 

 Endesa 

 Gas Natural 

 Telefónica 

 Vodafone-Ono 

 Sorea. 

Tota la documentació rebuda s'adjunta a l'apèndix 1 i els plànols amb els serveis estan representats al Plànol 
6 de Serveis afectats.  

A l’Annex 04 de Tractaments del terreny es defineixen les actuacions tenint en compte la presència dels 
serveis existents, de forma que aquests no siguin afectats. .  

Els treballs de millores de terreny afecten una canonada de polietilè PE32 que porta l’aigua de rec des de la 
vorera entre el C/ Lluis Millet i el Passeig dels Arbres a la jardinera del centre de la plaça. Prèviament a l’inici 

A07 Serveis Afectats 
Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 

Llobregat. 

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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dels treballs s’anul·larà la canonada i es retirarà el servei. La seva reposició està prevista com una partida 
alçada dins del pressupost. Durant les obres, es recomana tenir la previsió de regar les plantes de la rotonda. 

Totes les excavacions en zones properes als serveis es realitzaran amb cura i a poc a poc per intentar no 
malmetre el servei.  

2. Xarxa de calor 

Durant la redacció del present projecte, s’ha pogut apreciar l’inici imminent de les obres d’implantació d’una 
xarxa de calor mitjançant biomassa. S’ha pogut consultar els plànols facilitats per l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat i s’observa que la traça de la canonada travessa el C/Josep Tarradellas per la zona propera al 
pas de vianants, que és on s’ha previst iniciar el tractament d’injeccions.  

Degut a què es tracta d’una zona on s’ha observat enfonsaments propers i coincideix amb el clavegueram, 
es recomana desviar la canonada cap a l’oest, pel C/Josep Tarradellas en sentit contrari a la rotonda i fora 
de la zona del pas de vianants. Aquestes recomanacions s’han traslladat als tècnics de l’Ajuntament 
pertinents i alhora a la Direcció de les Obres de la xarxa de calor.  

El traçat de la xarxa de calor s’ha incorporat també al Plànol 6 de Serveis afectats. 
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SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 505387 - 4969223 Solicitante: Raúl de Miguel Rodríguez Descripción: RENOVACIÓN ALCANTARILLADO MUNICIPAL TUBO 1753

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 1/28/2020
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
505387-13384090

Barcelona, a 28/01/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 505387 Punto:4969223 Descripción:RENOVACIÓN ALCANTARILLADO MUNICIPAL TUBO 1753Fecha Entrega: 28 de enero de 2020

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 410026.415 Y: 4585355.799
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 505387-13384092

Fecha: 28/01/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(410026.415/4585355.799)
Projecte: 505387
Coordenades: 410026.415,4585355.799

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
Variaciones.mediterraneo@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 505387 Punto: 4969223505387 -4969223

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO MUNICIPAL TUBO 1753

Fecha Entrega:

28 de enero de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 410026.415 Y: 4585355.799
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Àrea de Serveis
Públics

PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ INTEGRAL
 DE LA CLAVEGUERA DEL

C/ DE JOSEP TARRADELLAS. TRAM P153-P1164

T.M. CORBERA DE LLOBREGAT

PLANTA ESTAT ACTUAL

L'Enginyer Civil

1/500

P2
1 de 1

Raúl de Miguel

NUCLI URBÀ
Dib.Carolina Castejón

Ø TUB DE TRAM DE PROJECTE
Ø 315 mm

Ø 400 mm

Ø 500 mm

Ø 800 mm

POUS EXISTENTS
En tram de projecte

Fora de tram

Embornals 

LLEGENDA

06/2020
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1. Memòria 

L’objecte del Pla de Control de Qualitat del projecte constructiu “Projecte Constructiu de reparacions 
necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobregat”, és descriure les unitats d’obra 
sotmeses al control de qualitat durant l’execució de les obres, establint procediments per a la recepció dels 
materials i marcant els criteris de control. 

S’han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tant en fase de subministrament dels 
materials com en fase d’execució. En ambdues fases s’estableixen: 

 Criteris de control: seran generalitzats, és a dir, podran concretar-se més a l’obra en funció de 
l’execució de la mateixa, dels resultats de control i d’altres criteris que es puguin establir mentre durin 
els treballs. 

 Especificacions: en general, les que consten en el projecte. 

 Actuacions en cas d’incompliment: acceptació o rebuig de la unitat. 

Els capítols del pressupost que tenen associat qualitat són la millora de terreny-injeccions i la millora de 
terreny-plataforma. El capítol d’injeccions ocupa el 66,7% del pressupost dels assajos, i el capítol de 
plataforma, el 33,3%. 

Els grups de control més importants del Pla de Control de Qualitat són els referents als assajos de les partides 
següents: 

 Bases de materials granulars. 

 Mescles bituminoses en calent. 

 Regs d’adherència  

Annex 08. Pla de Control de Qualitat 
Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 

Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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 Injeccions amb morter de baixa mobilitat 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, 
així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta de pla de control de qualitat. 

Per la definició de les inspeccions de Qualitat s’ha utilitzat el Banc de Criteris d’Obra Civil ITEC 2019.  

2. Plec de prescripcions  

La constructora deurà lliurar a la D.F una proposta de Pla de Control de Qualitat per a que pugui ésser 
aprovat, o modificat i aprovat, per la D.F abans de l’inici de les obres. 

Es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

 Control de materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material 
que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent. 

 Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 
d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra. 

En el Plec de Condicions de Materials i Partides d’Obra del present projecte s’especifica per cada família de 
materials, elements compostos i partides d’obra, les condicions de control de recepció, execució i d’obra 
acabada, indicant les operacions de control, els criteris de presa de mostres i la interpretació de resultats i 
actuacions en cas d’incompliment. 

3. Pressupost del pla de control de qualitat 

El pressupost d’execució per contracte sense IVA de l’obra i de la part de qualitat serà: 

PEC sense IVA de l’obra:                    468.734,13 €. 

PEC sense IVA de la part de qualitat:         6.931,79 €. 

El cost total del Pla de Control de Qualitat representa aproximadament el 1,48% del pressupost total de l’obra. 
El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 
8.387,47 € (vuit mil tres-cents vuitanta-set euros amb quaranta-set cèntims). 

Aquest import es considera correcte i necessari i es troba dins dels valors de percentatges habituals per 
aquesta tipologia d’obra. 

4. Llistats de pla de control de qualitat 

A continuació s’adjunten els llistats: 

 Pla de Control de Qualitat 

 Resum de Pla de Control de Qualitat 

 Pressupost del Pla de Control de Qualitat 

 Resum del Pressupost del Pla de Control de Qualitat 
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 14.121,11 0,00 0,00
Capítol 01.02 MILLORA TERRENY. INJECCIONS 268.458,34 4.625,49 1,72
Capítol 01.03 MILLORA TERRENY. PLATAFORMA 142.217,69 2.306,30 1,62
Capítol 01.04 ALTRES 43.936,99 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost Projecte Constructiu de reparacions nec 468.734,13 6.931,79 1,48
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

468.734,13 6.931,79 1,48
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Projecte Constructiu de reparacions nec 468.734,13 6.931,79 1,48
Obra 01 468.734,13 6.931,79 1,48

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GE6575

Capítol 02 MILLORA TERRENY. INJECCIONS

1 J0723300 U Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 7) 543,98 2,000 1.087,96

2 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN
1015-11 (P - 5)

101,73 17,000 1.729,41

3 J0722302 U Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons
UNE-EN 445 (P - 6)

53,18 34,000 1.808,12

TOTAL Capítol 01.02 4.625,49

Obra 01 Pressupost GE6575

Capítol 03 MILLORA TERRENY. PLATAFORMA

1 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 17)

191,53 4,000 766,12

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)

36,13 1,000 36,13

3 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 3)

47,92 1,000 47,92

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)

64,53 1,000 64,53

5 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)

13,65 5,000 68,25

6 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)

36,57 1,000 36,57

7 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 10)

8,95 1,000 8,95

8 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 11)

210,10 2,000 420,20

9 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 12)

44,57 1,000 44,57

10 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 13)

38,87 1,000 38,87

11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 1)

31,70 1,000 31,70

12 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 14)

17,07 10,000 170,70

13 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 18)

26,62 1,000 26,62

14 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 16)

364,63 1,000 364,63

15 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata,
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 15)

60,18 3,000 180,54

TOTAL Capítol 01.03 2.306,30

EUR
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST * Pàg.: 2

(*) Branques incompletes

EUR
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1. Memòria 

1.1. Promotor Propietari 

El promotor d’aquest projecte és l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. que encarregà a TYPSA la redacció 
del “Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 
Llobregat". 

1.2. Autor del Projecte 

Els autors del projecte son l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Xavier Gost Mayans i la Geòloga Marta Mora 
Mayoral. 

1.3. Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del Projecte 

Els autors del projecte fan les funcions de Coordinadors de Seguretat durant la redacció del treball.  

1.4. Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

L’Estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha estat redactat pels autors del projecte, Xavier Gost 
Mayans i Marta Mora Mayoral. 

1.5. Objecte d'aquest estudi 

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut al treball és establir, durant l’execució de les obres objecte del 
Contracte, les previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els 
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment que es realitzi durant el temps 
de garantia, a l’hora que es defineixen els locals preceptius d’higiene i benestar dels treballadors. 
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Serveix per a donar les directrius bàsiques al Contractista per a portar a terme la seva obligació de redacció 
d’un Pla de Seguretat i Salut al qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi 
sistema d’execució, les previsions compreses en aquest Estudi. Per això els errors o omissions que 
poguessin existir al mateix, mai podran ser reclamades pel Contractista. 

Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, sota el control de la 
Direcció d’Obra. 

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’implanta la obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut al Treball als 
Projectes d’edificació i obres públiques. 

D’acord amb el citat articulat el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa, abans de l’inici dels 
treballs, a la Direcció d’Obra, mantenint-se desprès de la seva aprovació una còpia a la seva disposició a 
obra. Altra còpia es remetrà al Comitè de Seguretat i Salut i, al seu defecte, als Representants dels 
treballadors. Serà document d’obligada presentació enfront l’autoritat laboral encarregada de concedir 
l’obertura del Centre de Treball, i estarà també a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i dels Tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Salut per a la realització de les seves 
funcions. 

L’objecte de l’Estudi és el següent: 

 Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 

 Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims. 

 Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del personal. 

 Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 

 Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 

 Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i segur de la 
maquinària que se l’hi encomanen. 

 Fixar les mides de renovació de l’aire i de l’evacuació de les aigües de pluja i residuals. 

 Assegurar els primers auxilis i l’evacuació dels ferits. 

 Regular la creació dels Comitès de Seguretat i Salut. 

Igualment s’implanta la obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat que l’esmentat Reial 
Decret 1627 li concedeix, essent el Coordinador de Seguretat i Salut l’encarregat d’enviar les còpies de les 
anotacions que s’hi escrigui als diferents destinataris. És responsabilitat del Contractista l’execució correcta 
de les actuacions preventives fixades al Pla i respon solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
la no consideració de les mesures previstes per part dels subcontractistes o similars, respecte a les 
inobservances que foren a ells imputables. 

Tant la Direcció d’Obra com la Inspecció de Treball i Seguretat Social podran comprovar en qualsevol 
moment l’execució correcta i concreta de les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 
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1.6. Característiques de l'obra 

1.6.1. Descripció de l'obra i situació 

Les obres projectades tenen per objecte reparar el ferm i el subsol de la Plaça dels Països Catalans degut a 
l’aparició d’esvorancs després d’episodis de pluja intensa, mitjançant les actuacions següents: 

 Millora del subsol mitjançant injeccions de baixa mobilitat  

 Excavació de les capes superficials del terreny de la plaça  

 Substitució del terreny excavat de la plaça mitjançant material d’aportació i geomalla  

 Execució de nou paquet de ferm 

1.6.2. Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

Pressupost  

El pressupost d’execució material (P.E.M) del projecte exclòs el cost destinat a Seguretat i Salut és de 
386.401,49€. 

Termini d'execució 

El termini d'execució previst és de tres mesos i mig (3,5). 

Personal previst 

Es preveu que en funció de la tipologia de les obres a realitzar i la seva magnitud, el màxim nombre de 
persones treballant a l’obra sigui de 10 (deu) operaris.  

1.7. Comunicacions 

L’obra s’ubica a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobregat. Les comunicacions a la zona estan 
constituïdes per una xarxa de bus que es pot consultar a la pàgina web de l’ajuntament.   

1.8. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans D'evacuació 

 Trucades en cas d'emergència: 112 

 Bombers: 080 

 Policia: 092/091 

 Ambulància, assistència mèdica d'urgència: 061 

 CAP Corbera de Llobregat. . Adreça: Carrer Buenos Aires, 9. Telèfon:936 50 53 01 
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 Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Adreça: av mancomunitats comarcals, 1. Telèfon:: 93 774 20 
20. Horari: Urgències i emergències 24 hores. 
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1.9. Serveis de salubritat i confort del personal 

En el present Estudi de Seguretat i Salut es contempla la instal·lació dels següents equipaments: 

Mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de 
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de 
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 
aixetes i termos elèctric 50 litres. Serà de lloguer. 
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Mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de 
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts 
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Serà de lloguer.  

Mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de 
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de 
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell. Serà de 
lloguer. 

1.10. Condicions de l’entorn 

L’obra a la que fa referència aquest projecte es desenvolupa en un entorn eminentement urbà i amb unes 
condicions de trànsit de vehicles i vianants. 

No es preveu l’afecció de cap servei existent.  

1.11. Activitats constructives 

Les unitats constructives que composen l’obra són: 

 Enderrocs i moviments de terres 

 Injeccions amb morter de baixa mobilitat 

 Millora de l’explanada 

 Ferms i paviments 

1.11.1. Maquinària 

La maquinària a emprar en aquestes obres correspon a la clàssica per al moviment de terres (bulldozer, 
pala carregadora, retroexcavadora, camió d’obra...), extensió de paviments bituminosos (estenedora, 
compactadora, fresadora), i equip d’injeccions de morter de baixa mobilitat. 

1.12. Senyalització i abalisament 

La seva finalitat serà la d'advertir a les persones i vehicles, que puguin veure's afectats, de l'existència d'una 
zona d'obres, i dels perills que puguin derivar-se de la mateixa. També regularà la circulació dintre de l'obra 
dels vehicles, maquinària i personal encarregat de l'execució. 

Totes les maniobres de la maquinària que puguin representar un perill, seran guiades per una persona, i el 
trànsit de les mateixes es farà per sentits constants i prèviament estudiats. 

Quan els treballs d'excavació s'efectuïn per vials, se senyalitzaran les rases i pous d'acord amb la normativa 
vigent. 
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Quan es tingui que desviar o detenir momentàniament el tràfic per estretament o supressió de carril, 
s'equiparà al personal encarregat d'això amb la senyalització corresponent i es col·locarà a les distàncies 
reglamentàries la senyalització vial necessària. 

Al final de la jornada es reforçarà la senyalització mitjançant balises lluminoses. Seran vermelles i intermitents 
i indicaran tot el perímetre delimitat per les tanques. Es reforçarà mitjançant elements reflectants que 
augmentin la visibilitat en ser il·luminats per un vehicle. 

Es revisaran diàriament totes els acústics i lluminoses dels vehicles que treballin en l'obra. 

No es començarà cap treball sense que l'Encarregat o Capatàs hagi revisat la correcta senyalització. 

Abans d'abandonar un treball l'Encarregat o Capatàs revisarà la senyalització o s'assegurarà que hagi estat 
retirada si el treball ha finalitzat. 

1.13. Condicions d’accés, normes interiors de policia i afectacions de la via pública 

No es començarà cap treball sense que s’hagi efectuat un tancament de l’obra respecte a la seva afecció 
de la via pública, guardant especial cura en les afeccions a la mateixa, protegint o traslladant, si fos necessari, 
elements emplaçats a la via pública. L'encarregat o capatàs haurà d’assegurar una correcta i segura 
circulació de vehicles en les vies afectades, així com la neteja de l’àmbit d’obra i una correcta gestió dels 
possibles residus generats per la mateixa. Així mateix, tots els desperfectes ocasionats per les obres que 
afectin l’àmbit públic s’hauran de corregir. 

1.14. Riscos 

1.14.1. Riscos professionals 

A enderrocs i moviment de terres 

 Atropellament per maquinària i vehicles 

 Atrapaments 

 Col·lisions i bolcades 

 Caigudes a diferent nivell 

 Esllavissaments 

 Pols 

 Soroll 

 Ordre i neteja 

A les injeccions 

 Atropellament per maquinària i vehicles 

 Atrapaments 
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 Col·lisions i bolcades 

 Pols 

 Soroll 

 Ordre i neteja 

 

A subbase, bases, aglomerats i reposició de serveis 

 Atropellaments per maquinària i vehicles 

 Atrapaments per maquinària i vehicles 

 Col·lisions i bolcades 

Per utilització de productes bituminosos 

 Esquitxos 

 Pols 

 Soroll 

Als acabaments i senyalització  

 Atropellaments per maquinària i vehicles 

 Atrapaments 

 Col·lisions i bolcades 

 Caigudes d'altura 

 Caiguda d'objectes 

 Talls i cops 

Riscos produïts per agents atmosfèrics 

 Riscos elèctrics 

 Riscos d'incendi 

1.14.2. Riscos de danys a tercers 

Hi haurà riscos derivats de l'obra produïts pels enllaços amb els carrers, fonamentalment per circulació de 
vehicles, a l’haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. 

Els camins actuals que creuen el terreny de la futura obra comporten un risc, degut a la circulació de 
persones alienes, una vegada iniciats els treballs. 
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1.15. Prevenció de riscos professionals 

1.15.1. Proteccions individuals 

 Cascos de seguretat per a ús normal. 

 Guants d'ús general. 

 Botes de seguretat resistents a la humitat. 

 Granotes de treball de color groc per a construcció d’obres lineals. 

 Protectors auditius. 

 Camises de treball per a construcció d’ obres lineals. 

 Pantalons per a construcció d’ obres lineals. 

 Mascareta de protecció respiratòria. 

 Ulleres de seguretat antiimpactes estándar. 

 Faixa de protecció dorsolumbar. 

 Sistema anticaiguda. 

1.15.2. Proteccions col·lectives 

 Topalls per a camions en moviments de terres. 

 Extintors de pols seca. 

 Plataforma metàl·lica per a pas de vianants. 

 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles. 

 Cinta d’abalisament. 

1.15.3. Formació 

Tot el personal ha de rebre, en el moment d'ingressar en l'obra, una exposició dels mètodes de treballs i 
riscos que aquests puguin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s'hauran d'emprar. 

Escollint el personal més qualificat, i fer-los-hi cursets de socorrisme, de tal manera que en tots els talls 
disposin d'algun socorrista. 

1.15.4. Medicina preventiva i primers auxilis 

Farmaciola 

S'haurà de tenir a disposició una farmaciola amb el material especificat a l'Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball. 
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Assistència als accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues 
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de traslladar als accidentats per al seu tractament 
ràpid i efectiu. 

És molt convenient disposar en l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de garantir un transport ràpid dels possibles 
accidentats als Centres d'assistència. 

Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, en el cas que 
no provingui de la xarxa de proveïment de la població. 

1.16. Prevenció de riscos de danys a tercers 

S'analitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç amb les carreteres i camins, i es prendran les mesures 
de seguretat que es requereixen per cada cas. 

Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena a la mateixa, 
col·locant-se si escau els tancaments necessaris. 

 

Barcelona, Juliol 2020 

 

 

Marta Mora Mayoral       Xavier Gost Mayans 

Llicenciada en Geologia.      ECCP 

Col. Num: 7175        Col. Num: 20378 
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 22,51000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,17000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,36000 €
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C138-00KN h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut 91,44000 €

C13A-00FS h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i salut 5,56000 €

C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut 51,15000 €

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 45,65000 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,61000 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,34000 €

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,71000 €

B0DZ7-0FI6 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

5,76000 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B1479-0XLF u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

38,33000 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 23,07000 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99000 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46000 €

B147P-19OE u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,33000 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,95000 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,03000 €

B1483-0XLZ u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,28000 €

B1487-0XM7 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

25,80000 €

B1489-0NFT u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,81000 €

B148B-0XLS u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,40000 €

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 4,55000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 35,87000 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

BQU0-0THW u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

53,94000 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

85,13000 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 68,72000 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75000 €

BQUA-2RB3 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

182,26000 €

BQUC-2RBD u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

182,26000 €
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres

BQUC-2RBE mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

60,00000 €

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

182,26000 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

71,25000 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,85000 €

BQUI-0TI9 u Recipient per a recollida selectiva de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

91,61000 €

BQZ5-19O8 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,01000 €
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 27,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000  x 25,89000 = 25,89000

Subtotal: 25,89000 25,89000

COST DIRECTE 25,89000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,18450

P-2 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000  x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39450

P-3 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i
mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE

Rend.: 1,000 40,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1479-0XLF u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i
mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE

1,000  x 38,33000 = 38,33000

Subtotal: 38,33000 38,33000

COST DIRECTE 38,33000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,91650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,24650

P-4 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 24,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 1,000  x 23,07000 = 23,07000

Subtotal: 23,07000 23,07000

COST DIRECTE 23,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,22350

P-5 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000  x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000

COST DIRECTE 7,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38950

P-6 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000  x 1,46000 = 1,46000

Subtotal: 1,46000 1,46000

COST DIRECTE 1,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53300

P-7 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 16,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147P-19O u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000  x 15,33000 = 15,33000

Subtotal: 15,33000 15,33000

COST DIRECTE 15,33000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,09650

P-8 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Materials

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000  x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24150

P-9 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000  x 5,95000 = 5,95000

Subtotal: 5,95000 5,95000

COST DIRECTE 5,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24750

P-10 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 15,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000  x 15,03000 = 15,03000

Subtotal: 15,03000 15,03000

COST DIRECTE 15,03000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,78150

P-11 P1483-EQED u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483-0XLZ u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000  x 6,28000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59400

P-12 P1487-EQE2 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 27,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487-0XM7 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000  x 25,80000 = 25,80000

Subtotal: 25,80000 25,80000

COST DIRECTE 25,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,09000

P-13 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 14,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489-0NFT u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

1,000  x 13,81000 = 13,81000

Subtotal: 13,81000 13,81000

COST DIRECTE 13,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,50050

P-14 P148B-EQEK u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148B-0XLS u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

1,000  x 7,40000 = 7,40000

Subtotal: 7,40000 7,40000

COST DIRECTE 7,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77000

P-15 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

Subtotal: 2,11700 2,11700

Materials

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000  x 3,71000 = 3,71000

Subtotal: 3,71000 3,71000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02117

COST DIRECTE 5,84817
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14058

P-16 P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

Subtotal: 2,11700 2,11700

Materials

B0DZ7-0FI6 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000  x 5,76000 = 5,76000

Subtotal: 5,76000 5,76000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02117

COST DIRECTE 7,89817
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29308

P-17 P151B-65NP m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en
coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,980 /R x 21,17000 = 20,74660

Subtotal: 20,74660 20,74660

Maquinària

C138-00KN h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per
a seguretat i salut

0,013 /R x 91,44000 = 1,18872

C13A-00FS h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i
salut

0,450 /R x 5,56000 = 2,50200

C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

0,1353 /R x 51,15000 = 6,92060

Subtotal: 10,61132 10,61132
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20747

COST DIRECTE 31,56539
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,57827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,14366

P-18 P151O-65LF u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló
de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de
20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària
1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 25,36000 = 7,60800

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 13,95900 13,95900

Materials

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

9,800  x 0,61000 = 5,97800

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

10,000  x 0,34000 = 3,40000

Subtotal: 9,37800 9,37800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13959

COST DIRECTE 23,47659
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,65042

P-19 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 21,17000 = 1,37605

Subtotal: 1,37605 1,37605

Materials

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000  x 4,55000 = 4,55000

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120  x 0,61000 = 0,07320

Subtotal: 4,62320 4,62320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01376

COST DIRECTE 6,01301
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31366

P-20 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 48,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

Subtotal: 9,57400 9,57400

Materials

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000  x 0,31000 = 0,31000

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000  x 35,87000 = 35,87000

Subtotal: 36,18000 36,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14361

COST DIRECTE 45,89761
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,29488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,19249

P-21 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250

Subtotal: 5,29250 5,29250

Materials

BQU0-0TH u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000  x 53,94000 = 53,94000

Subtotal: 53,94000 53,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13231

COST DIRECTE 59,36481
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,96824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,33305

P-22 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550

Subtotal: 3,17550 3,17550

Materials

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut

0,250  x 85,13000 = 21,28250

Subtotal: 21,28250 21,28250

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07939

COST DIRECTE 24,53739
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,76426

P-23 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 73,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850

Subtotal: 1,05850 1,05850

Materials

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000  x 68,72000 = 68,72000

Subtotal: 68,72000 68,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02646

COST DIRECTE 69,80496
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,49025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,29521

P-24 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 212,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 6,35100 6,35100

Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 45,65000 = 13,69500

Subtotal: 13,69500 13,69500

Materials

BQUA-2RB3 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

1,000  x 182,26000 = 182,26000

Subtotal: 182,26000 182,26000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15878

COST DIRECTE 202,46478
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,12324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,58801

P-25 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 66,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000  x 63,75000 = 63,75000

Subtotal: 63,75000 63,75000

COST DIRECTE 63,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,18750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,93750

P-26 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 63,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUC-2RBE mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000  x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,00000

P-27 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 212,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 6,35100 6,35100

Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 45,65000 = 13,69500

Subtotal: 13,69500 13,69500

Materials

BQUC-2RB u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

1,000  x 182,26000 = 182,26000

Subtotal: 182,26000 182,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15878

COST DIRECTE 202,46478
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,12324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,58801

P-28 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 74,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i

1,000  x 71,25000 = 71,25000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

protecció diferencial

Subtotal: 71,25000 71,25000

COST DIRECTE 71,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,56250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,81250

P-29 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 212,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

Subtotal: 6,35100 6,35100

Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 45,65000 = 13,69500

Subtotal: 13,69500 13,69500

Materials

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000  x 182,26000 = 182,26000

Subtotal: 182,26000 182,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15878

COST DIRECTE 202,46478
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,12324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,58801

P-30 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 111,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 21,17000 = 7,40950

Subtotal: 7,40950 7,40950

Materials

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000  x 98,85000 = 98,85000

Subtotal: 98,85000 98,85000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18524

COST DIRECTE 106,44474
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,32224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,76697

P-31 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850

Subtotal: 1,05850 1,05850

Materials

BQZ5-19O8 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000  x 1,01000 = 1,01000

Subtotal: 1,01000 1,01000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02646

COST DIRECTE 2,09496
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19971

P-32 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

Subtotal: 2,11700 2,11700

Materials

BQUI-0TI9 u Recipient per a recollida selectiva de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000  x 43,19000 = 43,19000

Subtotal: 43,19000 43,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05293

COST DIRECTE 45,35993
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,26800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,62792

P-33 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 21,17000 = 7,40950

Subtotal: 7,40950 7,40950

Materials

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250  x 91,61000 = 22,90250

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 22,90250 22,90250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18524

COST DIRECTE 30,49724
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,02210

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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ZONA DE PROJECTE

ZONA DE PROJECTE

PLÀNOL DE SITUACIÓ

SITUACIÓ i EMPLAÇAMENT

Escala 1:50000

Escala S/E

ZONA DE PROJECTE

Núm.

plànol

Títol

ÍNDEX

Núm.

fulls

3AX09-C

Protecció individual

1AX09-D

Equips de treball

2AX09-E

Instal·lació elèctrica i serveis afectats

1AX09-F

Proteccions col·lectives

3AX09-G

Apuntalaments

2AX09-H

Maquinària

1AX09-I

Treballs en terraplens i desmunts

1AX09-J

Serveis d'obra

Total Plànols

21

Plànol Índex i de Situació

AX09-A 1

6AX09-B

Senyalització
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MENJADOR
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SANITARI

TANCA PERIMETRAL

DE 2.0m D'ALÇADA DE MALLA D'ACER

ELECTROSOLDADA AMB PEUS DE

FORMIGÓ

VEURE PLÀNOL  DETALL

INSTAL.LACIONS AUXILIARS

ZONA D'ACOPI

(Superfície 110.401m²)
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1. Definició i abast del plec 

Aquest plec de condicions tècniques té per objecte estructurar l’organització i fixar les característiques dels 
materials a emprar en les tasques de prevenció d’accidents i seguretat i salut laboral. Igualment, es fixen les 
condicions en què s’han de realitzar aquestes tasques. 

2. Disposicions legals d'aplicació 

És d’obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 
laborals i a la seguretat i salut en la construcció, esmentada a continuació, i en concret, de la Llei 31/1995, 
de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 

 Estatut dels Treballadors. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 

 Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 

 Comitè de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 

 Reglament de Seguretat i Higiene a la Indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52). 

 Reglament dels Serveis Mèdics d'empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70). 

Annex 09. Estudi de Seguretat i Salut 

Plec de Condicions 
Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 

Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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 Homologació mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 

 Normes per senyalització, balisament, defensa, neteja i acabament d'obres en vies fora de poblacions 
(O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87). 

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 R.D. 1403 de 9 de maig 86. B.O.E. 8-7-86. Senyalització de Seguretat als centres i locals de treball. 

3. Condicions dels mitjans de protecció 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida 
útil, i es rebutjaran a la fi d'aquesta. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una peça determinada 
o en un equip, s'haurà de reposar, independentment de la durada prevista o de la data d'entrega. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tractament al límit, és a dir, al màxim per al qual va ser 
concebut (per exemple, per un accident) haurà de ser rebutjat i reposat en un moment. 

3.1. Proteccions personals 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-
5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 

Les peces que pel seu ús hagin agafat més folgança o toleràncies de les admeses pel fabricant, s'hauran 
de reposar immediatament, l'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 

En els casos en què no existeixi cap Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves 
prestacions respectives 

Prescripcions del Casc de Seguretat no metàl·lic 

Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d’ús normal, aïllats per a baixa tensió (1.000V), 
o Classe E, distingint-se E-AT aïllats per a alta tensió (25.000 V), i la classe E-B resistents a molt baixa 
temperatura (-15ºC). 

El casc constarà de casquet, que defineixi la forma general del casc i aquest, a la vegada, de la part superior 
o copa, una part més alta de la copa, i ala caire que s’està al llarg del contorn de la base de la copa. La part 
de l’ala situada per damunt de la cara podrà ser més ampla, constituint la visera. 

L’arnes o equip és l’element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de l’usuari. Es distingiran els 
següents elements: banda de contorn, part de l’arnes que abraça el cap i banda d’amortització, part de l’arnes 
en contacte amb la volta craniana. 

Entre els accessoris es troba el barbiquell, o cinta de subjecció, ajustable, que passa per sota el mentó i es 
fixa en dos o més punts. Els accessoris mai restaran eficàcia al casc. 

El llum lliure, distancia entre la part interna del cim de la copa i la part superior de l’equip, sempre serà 
superior a 21 mm. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-AN-LE-A09-ESS-Plec-D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 4 de 13  

L’alçada de l’arnes, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la zona més alta del mateix, 
variarà de 75 mm a 87 mm, de la menor a la major talla possible. 

La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris, no sobrepassarà 
en cap cas els 450 grams. L’amplada de la banda de contorn serà com a mínim de 25 mm. 

Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i elements atmosfèrics. 

Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l’usuari no afectaran a la pell i es confeccionaran amb 
material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. 

El casquet tindrà superfície llisa, sense nervures, caires arrodonits i sense arestes i ressalts perillosos, tant 
exterior con interiorment. No presentarà rugositats, fenedures, bombolles, ni defectes que minvin les 
característiques resistents i protectores del mateix. Ni les zones d’unió ni l’equip per si causaran danys o 
exerciran pressions incòmodes sobre el cap de l’usuari. 

Entre casquet i equip quedarà un espai airejat que no serà inferior a 5 mm, excepte a la zona d’acoblament 
arnes-casquet. 

El model tipus haurà de sotmetre’s a l’assaig de xoc, mitjançant percussor d’acer, sense que cap part de 
l’arnes o casquet presenti trencament. També haurà de provar-se en l’assaig de perforació, mitjançant punxó 
d’acer, sense que la penetració pugui sobrepassar els 8 mm; a l’assaig de resistència a la flama, sense que 
flamegi més de 15 segons o gotegi: a l’assaig elèctric sotmès a una tensió de 2 kV, 5 Hz, 3 segons, el corrent 
de fuita no podrà ser superior a 3 mA, i a l’assaig de perforació elevant la tensió a 2 kV, 15 segons, tampoc el 
corrent de fuita sobrepassarà els 3 mA. 

Al cas del casc classe E-AT, les tensions d’assaig a l’aïllament i a la perforació seran de 25 kV i de 30 kV 
respectivament. A ambdós casos el corrent de fuita no podrà ser superior a 10 mA. Al cas del casc classe E-
B, sobre el model tipus es realitzaran els assaigs de xoc i perforació, comprovant-se els resultats a 
temperatures de -15º a + 2ºC. 

Tots els cascos que s’utilitzin pels operaris estaran homologats per les especificacions i assaigs continguts 
en la Norma Tècnica Reglamentària MT-1, Resolució de la Direcció General de Treball del 14/12/74. 

 

Prescripcions del Calçat de Seguretat 

El calçat de seguretat que emprin els operaris, seran botes de seguretat classe III, és a dir, proveïdes de 
puntera metàl·lica per a protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes d’objectes, cops i 
aixafades, i de sola de seguretat per a protecció de les plantes dels peus contra punxades. 

La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent desenvolupar un 
moviment adequat al treball. No tindrà imperfeccions i estarà tractada per a evitar deteriorament per aigua 
o humitat. El folre i altres parts internes no produiran efectes nocius, facilitant, en tot el que sigui possible, la 
transpiració. El seu pes no passarà dels 800 grams. Portarà reforços esmorteïdors de material elàstic. Tant 
la puntera com la sola de seguretat hauran de formar part integrant de la bota, sense poder-se separar si 
aquesta no queda destruïda. El material serà apropiat a les prestacions d’ús, no tindrà rebaves i arestes i 
estarà muntat de forma que no comporti riscos ni causi danys a l’usuari. 
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El model tipus se sotmetrà a un assaig de resistència a l’aixafada sobre la puntera fins els 1.500 kp i amb una 
llum lliure durant la prova superior a 15 mm, no sofrint trencament. 

També s’assajaran a l’impacte, mantenint-se un llum lliure màxima i no apreciant-se trencament. L’assagi de 
perforació es farà mitjançant punxó amb força mínima de perforació de 110 kp, sobre la sola, sense que 
s’apreciï perforació. 

Mitjançant flexòmetre que permeti variar l’angle format per la sola i el taló, de 0º a 60º, amb freqüència de 
300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà l’assaig de plegament. No s’hauran d’observar ni 
trencaments, ni esquerdes o alteracions. 

L’assagi de corrosió s’efectuarà en cambra de boira salina, mantenint-se durant el temps de prova i sense 
que presenti signes de corrosió. 

Totes les botes de seguretat classe III que s’utilitzin pels operaris seran homologades per les especificacions 
i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-5, Resolució de la Direcció General de Treball 
del 31/1/80. 

 

Prescripcions del Protector Auditiu 

El protector auditiu a emprar serà com a mínim classe E. 

Aquesta protecció personal s’aplicarà per a reduir el nivell de soroll que percebi l’operari quan està situat en 
un ambient sorollós. Consta de dos casquets que s’ajusten convenientment a cada costat del cap per mitjà 
d’elements encoixinats quedant el pavelló extern de les orelles a l’interior dels mateixos, i d’un sistema de 
subjecció per arnès. 

El model tipus haurà estat provat per un escolla, és a dir, una persona amb una pèrdua d’audició no més 
gran de 10 dB, respecte d’un audiograma normal en cada una de les orelles i per les freqüències d’assaig. 

Es defineix la llinda de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir una sensació 
auditiva a l’escolta situat al lloc de la prova i sense protector auditiu. La llinda d’assaig serà el nivell mínim de 
pressió sonora capaç de produir sensació auditiva a l’escolta i amb el protector auditiu tipus col·locat. 
L’atenuació serà la diferència expressada en decibels, entre la llinda d’assaig i el de referència. 

Com senyals d’assaig per a realitzar la mesura d’atenuació a la llinda s’usaran tons purs de les freqüències 
que segueixen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 i 8.000 Hz. 

Els protectors auditius de classe E compliran els següents valors: per a freqüències baixes de 250 Hz, la 
suma mínima d’atenuació serà de 10 dB. Per a freqüències mitges de 500 a 4.000 Hz, l’atenuació mínima 
serà de 20 dB, i la suma mínima d’atenuació de 95 dB. Per a freqüències altes de 6.000 i 8.000 Hz, la suma 
mínima d’atenuació serà 35 dB. 

Tots els protectors auditius que s’utilitzen pels operaris seran homologats pels assaigs continguts en la 
Norma Tècnica Reglamentària MT-2, Resolució de la Direcció General de Treball del 28/6/75. 
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Prescripcions dels Guants de Seguretat 

Els guants de seguretat a emprar pels operaris seran d’ús general anti-tall, anti-punxades i anti-erosions per 
al maneig de materials, objectes i eines. 

Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als agents agressius d’ús 
comú i de característiques mecàniques adequades. No tindran orificis, esquerdes o qualsevol deformació o 
imperfecció que minvi les seves propietats. 

S’adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. 

No seran en cap cas ambidextres. 

La talla, mesura del perímetre del contorn del guant a l’altura de la base dels dits, serà l’adequada a l’operari. 

La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit mig o cor fins al fil del guant, límit 
de la mànega, serà en general de 320 mil·límetres o menys. És a dir, els guants en general seran curts, 
excepte en aquells casos que per treballs especials s’hagin d’utilitzar els mitjans, de 320 mil·límetres a 430 
mil·límetres, o els llargs, més grans de 430 mil·límetres. 

Els materials que entrin a la seva composició i formació mai podran produir dermatosis. 

 

Prescripcions de les Ulleres de Seguretat 

Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura universal contra impactes, com 
a mínim classe A, essent convenients les de classe D. 

Les ulleres compliran els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon acabat, sense rebaves ni 
arestes tallants o punxants. Podran netejar-se fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques sense que 
minvin les seves prestacions. No existiran forats lliurés a l’ajustament dels oculars a la muntura. Disposaran 
d’airejat suficient per a evitar en el possible l’entelat dels oculars en condicions normals de l’ús. 

Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, se sotmetran a assaig de corrosió, sense que s’hagi 
d’observar aparició de punts apreciables de corrosió. Els materials no metàl·lics que entrin en la seva 
fabricació, no podran ser inflamables en sotmetre's a un assaig de 500 ºC de temperatura i, sotmesos a la 
flama, la velocitat de combustió no serà superior a 60 m/minut. Els oculars estaran fermament fixats a la 
muntura, sense que es desprenguin de la mateixa a conseqüència d’un impacte de bola d’acer de 44 grams 
de massa, des de 130 cm d’altura, repetint-se la prova tres vegades consecutives. 

Els oculars estaran construïts en qualsevol material d’ús oftàlmic, sempre que suporti les proves 
corresponents. Tindran bon acabat i no presentaran defectes superficials o estructurals que puguin alterar 
la visió normal de l’usuari. El valor de la transmissió mitja al visible, mesurada amb espectrofotòmetre, serà 
superior a 89. 

Si el model supera la prova a l’impacte de bola d’acer de 44 grams  indicada, serà de classe A. Si supera la 
prova d’impacte de punxó, serà de classe B. Si superés l’impacte a perdigons de plom de 4,5 mm, de 
diàmetre serà de classe C. Al cas que superi totes les proves esmentades, es classificarà com classe D. Totes 
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les ulleres de seguretat que s’emprin seran homologades per les especificacions i assaigs continguts en la 
Norma Tècnica Reglamentària MT-16, Resolució de la Direcció General de Treball del 14/6/78. 

 

3.2. Proteccions col·lectives 

L’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles i el moviment del personal en l’obra ha de quedar definit, 
establint-se itineraris obligatoris. 

S’assenyalaran les línies soterrades de comunicacions, telefòniques, de transport d’energia, etc., així com les 
conduccions de gas, aigua, etc., que puguin ser afectades durant els treballs de moviment de terres 
disposant les proteccions necessàries per a respectar-les. 

S’indicaran i protegiran les línies aèries que s’interfereixin pels moviments de les màquines o dels vehicles. 

S’hauran de abalisar els accessos i recorreguts de vehicles, així com els caires de les excavacions. 

Si l’extracció dels productes d’excavació es fa amb grues, aquestes portaran elements de seguretat contra 
la caiguda dels mateixos. 

Per la nit ha d’instal·lar-se una il·luminació suficient de l’ordre de 120 lux a les zones de treball i de 10 lux a la 
resta. En les activitats de major definició s’utilitzaran llums portàtils. En cas de fer-se els treballs sense 
interrupció de la circulació viària o de ferrocarril, es tindrà cura d’emprar llums que no afectin als senyals de 
tràfic ni a les pròpies de l’obra. 

Per evitar el perill de bolc, cap vehicle anirà sobre carregat, especialment els dedicats al moviment de terres 
i tots els que han de circular per camins sinuosos. 

Tota la maquinària d’obra, vehicles de transport i maquinària pesada, estarà pintada en colors vius i tindrà 
els equips de seguretat reglamentaris en bones condicions de funcionament. 

Pel seu millor control la maquinària que s’hi mou sobre cadenes, ha de portar ben visibles les plaques on 
especifiquin la tara i càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny. 

També s’evitarà l’excés de volum en la càrrega dels vehicles i la seva mala repartició. 

Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenada, per al que es faran revisions 
molt freqüents. També han de portar frens servits els vehicles remolcats. 

S’establiran reduccions de velocitat per a tot tipus de vehicles, segons les característiques del treball. A les 
zones de molta circulació, es col·locaran bandes d’abalisament en tota la longitud del tall. 

La maquinària elèctrica que hagi d’utilitzar-se en forma fixa, o semi-fixa, tindrà els seus quadres d’escomesa 
a la xarxa proveït de protecció contra sobrecàrrega, curtcircuit i posta a terra. 

A prop de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la seva part més sortint pugui 
quedar a menys de 2,0 m de la  mateixa, excepte si està tallat el corrent elèctric; en tal cas serà necessari 
posar una presa de terra de coure de 25 mm2 de secció mínima connectada amb una pica humida o als 
carrils. Si la línia té més de 50 kV l’aproximació serà de 4,0 m. 
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Han d’inspeccionar-se totes les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, embassaments, 
etc., per si fos necessari prendre mesures de precaució, independentment de la seva correcció, si s’escau. 

El Contractista haurà de disposar de suficient quantitat de tots els estris i peces de seguretat i dels recanvis 
necessaris. Per ésser l’adjudicatari de l’obra ha de responsabilitzar-se que els subcontractistes disposin 
també d’aquests elements i en el seu cas, suplir les deficiències que puguin produir-se. 

Si s’utilitzen explosius es prendran les precaucions adequades per a evitar danys personals i materials. Per 
això ha d’assenyalar-se convenientment l’àrea de perill; es posarà vigilància a la mateixa i es faran senyals 
acústics al principi d’una voladura i un cop acabada. Ha de tenir-se present que no s’iniciarà aquesta 
operació fins que es tingui plena seguretat al que a l’àrea de perill no queda cap persona aliena a la voladura. 

El Pla de Seguretat que confeccioni el Contractista explicarà detalladament la forma de càrregues de les 
barrinades, tipus d’explosius i detonadors i control dels mateixos, així com definirà les mesures de protecció 
de persones i béns. 

Les mesures de protecció col·lectiva seran, entre d’altres, les següents: 

 Topalls per a camions en moviments de terres 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny, per mitjà de rodons clavats al mateix, 
o d'una altra manera eficaç. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, com a mínim en l'època seca de l'any. 

 Cinta d’abalisament reflectora amb suport cada 5 metres 

 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, de planxa d’acer de 12 mm de gruix. 

 Plataforma metàl·lica per a pas de vianants per sobre de rases, de planxa d’acer de 8 mm de gruix. 

 Extintors 

 Com agent extintor i mida hauran de ser els adequats per al tipus d'incendi  previsible, i es revisaran 
cada 6 mesos com a màxim. 

 

Prescripcions de Seguretat per al Corrent Elèctric de baixa tensió 

Estadísticament està demostrat que el més gran nombre d’accidents elèctrics es produeixen pel corrent 
altern de baixa tensió. Per això, els operaris es protegiran del corrent de baixa tensió amb tots els mitjans 
que s’indiquen. 

No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,5 m, si no és amb les 
proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines protegides per a treballar amb 
baixa tensió. Si se sospités que l’element està sota alta tensió, mentre el Contractista esbrina oficial i 
exactament la tensió al que està sotmès, s’obligarà als operaris, amb la senyalització adequada, a mantenir-
se a una distància no menor de 4,0 m. 
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Al cas en què l’obra s’interfereixi amb una línia aèria de baixa tensió, i no es pugui retirar aquesta, es muntaran 
els corresponents pòrtics de protecció, mantenint-se La llinda del pòrtic en totes les direccions a una 
distància mínima dels conductors de 0,5 m. 

Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran observant adequadament les Instruccions 
Tècniques Complementàries MI, BT, 039, 031 i 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

Es combinarà, en definitiva, la presa de terra de totes les masses possibles amb els interruptors diferencials, 
de forma que en l’ambient exterior de l’obra, possiblement humit, cap massa prengui mai una tensió igual o 
superior a 24 V. 

La terra s’obtindrà mitjançant piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 18 mm i longitud mínima 
2,0 m. Al cas de vàries piques, la distància entre elles serà superior a una vegada i mitja la seva longitud, i 
sempre els seus caps quedaran 50 cm per sota del terra. Si són varies, estaran unides en paral·lel. El 
conductor serà de coure de 35 mm2 de secció. La presa de terra així formada tindrà una resistència inferior 
als 20 ohms. Es connectarà a les preses de terres tots els quadres generals d’obra de baixa tensió. Totes les 
masses possibles hauran de quedar de la mateixa forma connectades a terra. 

Totes les sortides d’enllumenat, dels quadres generals d’obra de baixa tensió, estaran dotades d’interruptor 
diferencial de 30 mA de sensibilitat i totes les sortides de força, dels esmentats quadres, estaran protegides 
amb interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat. 

La presa de terra es mesurarà quan s’instal·li i a l’època més seca de l’any. 

4. Condicions de la senyalització viària 

S’aplicarà la Norma 8.3-IC de Senyalització d’Obres en Carreteres (OM 31/01/87), utilitzant els mitjans indicats 
en ella, segons les necessitats de senyalització i vigilància. 

No es podrà donar començament a cap obra a la carretera, si el Contractista no ha col·locat els senyals 
informatius de perill i de delimitació previstes, quant a tipus, número i modalitat de disposició, per les 
presents normes. 

En cap cas s’envairà un carril de circulació de les carreteres adjacents, encara que sigui per a treballs de 
poca duració, sense abans col·locar la senyalització adequada. 

Durant l’execució de les obres, el Contractista tindrà cura de la perfecta conservació dels senyals, tanques i 
cons, de tal forma que es mantinguin sempre en perfecte aparença i no semblin alguna cosa de caràcter 
provisional. Tota senyal, tanca o con deteriorat o brut, haurà de ser reparat, rentat o substituït. 

Els senyals col·locades sobre la carretera no hauran de ser-hi més temps del necessari, sent retirades 
immediatament després de finalitzat el treball. 

En l’aplicació dels esquemes de senyalització, el Contractista anirà obligat de manera especial a observar 
les següents disposicions: 

Les zones de treballs hauran de quedar sempre delimitades en tota la seva longitud i amplada mitjançant 
cons situats a no més de cinc metres (5m) de distància un de l’altre. Els extrems d’aquestes zones hauran, a 
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la vegada, de senyalar-se amb cavallons reglamentaris, situats com a barreres a la part de calçada ocupada 
per les obres. 

De nit o en condicions d’escassa visibilitat, els cons i els cavallons utilitzats hauran de comportar les bandes 
prescrites de material reflectant. A més, tant amb els cons com amb els cavallons, s’alternaran les llums 
reglamentàries de vermell fix. Els senyals seran reflexives o il·luminades. 

El senyal triangular de “OBRES”, si s’utilitza de nit o en condicions de visibilitat reduïda, haurà d’estar sempre 
proveïda d’un llum groc intermitent. Aquest llum haurà de col·locar-se, a més, de nit o amb visibilitat escassa, 
en el primer senyal disposat en les rodalies d’una zona de treball o de qualsevol situació de perill, encara 
que el senyal no sigui de “OBRES”. 

Tots els cartells senyalitzadors muntats sobre cavallons, hauran d’anar degudament llastrats amb blocs 
adequats de formigó, amb la finalitat d’evitar la seva caiguda per efectes del vent. 

El Contractista, a més, haurà de preveure l’ocultació temporal dels senyals fixes i existents a la carretera que 
puguin, eventualment, estar en contraposició amb la senyalització d’emergència que es col·loca amb ocasió 
a les obres i que podrien produir errors o dubtes als usuaris. Els elements utilitzats per a l’ocultació d’aquells 
senyals, s’eliminaran al final de les obres. 

En la col·locació dels senyals que adverteixin la proximitat d’una zona d’obres o zones on haurà de desviar-
se el trànsit, es començarà amb aquelles que hagin d’anar situades al punt més allunyat de l’emplaçament 
de l’anomenada zona i s’anirà avançant progressivament segons el sentit de la marxa del trànsit. 

Quan es col·loquin els senyals de limitació de la zona d’obres, tals com cons, tanques i altres, l’operari haurà 
de procedir de forma que estigui sempre a l’interior de la zona delimitada. 

Quan es retirin la senyalització es procedirà en l’ordre invers al de la seva col·locació, és a dir, de la forma 
següent: 

Primer es retiraran totes els senyals de delimitació de la zona d’obres, carregant-les al vehicle d’obres que 
estarà estacionat al voral dret, si la zona d’obres està al carril de marxa normal. 

Una vegada retirats aquests senyals, es procedirà a retirar les de desviació del trànsit (fletxes a 45º, panells 
d’abalisament, etc) amb el que la calçada quedarà lliure. Es desplaçaran a continuació els senyals de preavís 
a l’extrem del voral, de forma que no siguin visibles per al trànsit, d’on seran recollides posteriorment per un 
vehicle. Hauran de prendre’s les mateixes precaucions que en el cas anterior, romanent sempre l’operari a 
la part de la calçada aïllada del trànsit. 

Normalment, el senyaler es col·locarà al voral adjacent al carril on estarà controlant el trànsit, o al carril tancat 
al trànsit. A vegades pot col·locar-se en el voral oposat a la secció tancada. Sota cap circumstància es 
col·locarà al carril obert al trànsit. Haurà de ser clarament visible al trànsit que estarà controlant des d’una 
distància de cent cinquanta metres (150 m). Per aquesta raó haurà d’estar sol, no permetent mai que un 
grup de treballadors es congregui al seu voltant. 

A l’efectuar senyals amb banderes vermelles s’utilitzaran els següents mètodes de senyalització: 
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Per parar el trànsit, l’home amb la bandera li farà front i estendrà la bandera horitzontalment a través del 
carril, en una posició fixa, de manera que la superfície completa de la bandera sigui visible. Per a major 
èmfasi, pot aixecar l’altre braç amb el palmell de la mà girat al trànsit que s’aproximi. 

Quan se’ls hi permeti als vehicles continuar la seva marxa, l’home es col·locarà paral·lelament al moviment 
de trànsit, amb el braç i la bandera en posició baixa, indicant el moviment cap endavant amb el seu braç 
lliure. No haurà d’utilitzar-se la bandera vermella per fer senyal que continuï el trànsit. 

Per disminuir la velocitat dels vehicles, primer farà el senyal de parar i seguidament la de continuar, abans 
que el vehicle arribi a parar-se. 

Quan sigui necessari cridar l’atenció als conductors per mitjà de la bandera vermella, però no es requereixi 
una substancial reducció de velocitat, l’empleat amb la bandera se situarà de cara al trànsit i farà ondejar la 
bandera amb un moviment oscil·latori del braç en front al cos, sense que l’anomenat braç excedeixi la posició 
horitzontal. A la nit haurà d’utilitzar-se una llanterna vermella en lloc d’una bandera. 

Quan es descarregui material d’un vehicle destinat a l’obra, mai es deixarà cap objecte dipositat a la calçada 
oberta al trànsit, encara que només sigui momentàniament amb la intenció de retirar-lo a continuació. 

Quan es finalitzin els treballs es retiraran tots els materials, deixant la zona neta i lliure d’obstacles que puguin 
representar algun perill al trànsit. 

Quan se suspenguin els treballs, a l’acabar la jornada laboral o per qualsevol altre motiu, s’hauran de tenir 
en compte les següents normes: 

En el cas que la reparació en qüestió i el material que s’hi trobi acumulat no representi cap perill per al trànsit, 
es podrà retirar-se la senyalització i tornar-la a col·locar en reprendre el treball. 

En cas contrari, es mantindrà la senyalització durant tot el temps que estiguin parats els treballs i durant la 
nit es col·locarà a més la senyalització addicional que s’indiqui. 

5. Normes referents pel personal a l'obra. 

Correspon als treballadors la col·laboració i respecte a les Normes a fi d'evitar accident, per la qual cosa 
haurà de: 

Utilitzar correctament tot l'equip individual de seguretat que seli assigni (casc, ulleres, cinturons, guants, 
botes, etc.). 

Utilitzar les eines adequadament i recollir-les quan finalitzi el treball. Revisaran l’estat de les eines, maquinària 
i mitjans auxiliars que utilitzin. 

Ajudar a mantenir l'ordre i la neteja de l'obra. 

Avisar als quadres superiors de qualsevol perill que s'observi a l'obra. 

No deixar d’utilitzar mai els dispositius de seguretat, ni treure cap protecció. Si per necessitat del treball s'han 
de treure, les haurà de restituir a l'acabar el treball. 
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No utilitzar cap màquina-eina ni realitzar cap treball sense conèixer com s'utilitza. Cal preguntar-ho abans a 
un quadre superior. 

No realitzar reparacions mecàniques ni elèctriques sense haver avisat el quadre superior. 

No es desendollarà cap aparell tibant dels conductors. 

Es desconnectaran sempre les màquines elèctriques mitjançant l'interruptor corresponent, mai per l'endoll. 

Abans d'accionar un interruptor s'assabentarà que correspon a la màquina que es vol i que no hi ha cap 
persona a la màquina. 

Es tindrà cura que els conductors elèctrics no es malmetin quan quedin sobre arestes, trepitjats o impactats. 

Només faran les reparacions elèctriques els electricistes. 

No s’utilitzaran els materials en mal estat (fustes, puntals, bastides, ...) 

Els treballadors a obres a vials i carreteres hauran de dur una armilla de color ben perceptible a distància, 
amb tires de teixit reflectant a la llum blanca, en casos de treballs nocturns o en visibilitat reduïda. 

En cada grup o equip de treball, el Contractista haurà d’assegurar la presència constat d’un encarregat o 
capatàs, responsable de l’aplicació de les presents normes. 

L’encarregat o capatàs estarà proveït sempre d’una còpia d’aquestes normes, així com de totes les 
autoritzacions escrites eventuals rebudes del coordinador de Seguretat i Salut. 

Quan un vehicle es trobi parat a la zona de treball, qualsevol operació d’entrada o sortida de persones, 
càrrega o descàrrega de materials, obertura de portelles, volc de caixes basculants, etc, haurà de realitzar-
se exclusivament a l’interior de la demarcació de la zona de treball, evitant tota la possible ocupació de part 
de la calçada oberta al trànsit. 

El conductor que, emprenent la marxa a partir del repòs, hagi de sortir de la zona de treball delimitada, està 
obligat a cedir el pas als vehicles que eventualment hi arribin. 

Haurà de col·locar-se un home amb una bandera vermella en tots els punts on puguin sorgir conflictes entre 
els vehicles que circulen per l’obra. 

En tal cas, a més, el Contractista queda obligat a efectuar un servei de guàrdia, a base de personal 
completament capaç i amb facultats per realitzar amb la major diligència i precisió les missions 
encomanades. 

Tal personal s’encarregarà de: 

Controlar constantment la posició dels senyals, realitzant la deguda col·locació en posició quan aquestes 
resultin abatudes o desplaçades per l’acció del vent o dels vehicles circulants. 

En cas d’accident, recollir les dades relatives al tipus de vehicle i a la seva documentació, així com, si és 
possible, els del conductor. 

6. Serveis de prevenció 
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6.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L'Empresa Constructora disposarà d'assessorament en Seguretat i Salut. 

6.2. Servei Mèdic 

L'Empresa Constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 

7. Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i salut 

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el que preveu l'Ordenança general de Seguretat i Salut en 
el Treball. 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst a l'Ordenança Laboral de 
construcció o, si escau, allò que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial. 

8. Instal·lacions mèdiques 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

9. Instal·lacions d'higiene i benestar 

Es disposarà d’instal·lacions de vestidors, menjador i sanitaris, dotats degudament. 

Els sanitaris tindran dues dutxes amb aigua freda i calenta, un lavabo amb aixetes, miralls i complements de 
bany. 

El menjador tindrà taules, seients amb respatller i piques rentavaixelles. 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

10. Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus mitjans i 
mètodes d'execució. 

 

Barcelona, Juliol 2020 

 

 

Marta Mora Mayoral       Xavier Gost Mayans 

Llicenciada en Geologia.      ECCP 

Col. Num: 7175        Col. Num: 20378 
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B - MATERIALS I COMPOSTOS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B7- -  ACER EN BARRES CORRUGADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B7-106U. 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 

Apèndix 1. Plec de condicions de materials 
i partides d’obra de seguretat i salut 

Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 
Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes 
al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb 
el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat: 

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

     - 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 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
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     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  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 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 
7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 
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                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    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 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 
soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat 
de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
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Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la 
classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de 
repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir 
la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 
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- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, 
on s'ha d'incloure la informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència 
mitjançant l'assaig de la biga 

     - Marca comercial de l'acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma 
EHE-08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de 
les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a 
formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 

     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer 
subministrat: 

          - Subministrament < 300 t: 
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                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, 
fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 

                - Comprovació de la secció equivalent 

                - Comprovació de les característiques geomètriques 

                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el 
seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega 
màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 

                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per 
persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una 
còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i 
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant 
la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 
assaigs. 

                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control 
de producció per a ser acceptada: 

                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. 
Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 

                - Comprovació de la secció equivalent 

                - Comprovació de les característiques geomètriques 

                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, 
i realitzat en un laboratori acreditat 
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- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 
la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, 
i realitzat en un laboratori acreditat. 

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació 
en obra: 

     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les 
característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les 
comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     - Pes del lot <= 30 t 

     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes 
per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que 
no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les 
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció 
sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat 
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, 
i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les 
característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la 
corruga. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
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Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A 
més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, 
no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les 
desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 
evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas 
que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat 
del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-
08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material 
sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de 
qualitat de producte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, 
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es 
tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si 
es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una 
presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà 
el lot sencer. 

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves 
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues 
metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que 
un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que 
presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, 
s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la 
remesa. 
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B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 -  TAULONS 

B0D21- -  TAULÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D21-07P1. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de 
la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
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Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ7- -  PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZ7-0FI5,B0DZ7-0FI6. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a 
les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament 
i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals 
i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre 
aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó 
fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar 
les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti 
a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que 
eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 
que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

B147 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 

B1474- -  BOTES DE SEGURETAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1474-0XL3. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
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- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
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- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 
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Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
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Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 20 de 264  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
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mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

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

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
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- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01 
 Página 23 de 264 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

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

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
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- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

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

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 
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Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

B1477- -  CASC DE SEGURETAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1477-07TR. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 
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- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
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Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 
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- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 30 de 264  

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
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- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 
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- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

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

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
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- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
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- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

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

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
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- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

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

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

B1479- -  CINTURÓ DE SEGURETAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1479-0XLF. 
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Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
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- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01 
 Página 41 de 264 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
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En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
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- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
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- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

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

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01 
 Página 45 de 264 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

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

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

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

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
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- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

B147J- -  GUANTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B147J-0XKN. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 
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Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
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- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
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Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
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PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
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- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

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

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 56 de 264  

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

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

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 
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- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

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

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
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- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

B147N- -  MÀSCARA I SEMIMÀSCARA PER A PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B147N-0XK6. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 
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- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
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Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament. 
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Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
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- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
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- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
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Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
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- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

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

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

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

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

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

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
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Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 
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- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 

B147Y- -  TAP PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B147Y-0XJE. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
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- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
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- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
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En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
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- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
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- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

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

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
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- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

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

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

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

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
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- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

B147Z- -  ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL OCULAR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B147Z-0XI6. 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
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- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
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- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 
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Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
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Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
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- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
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mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

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

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
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- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
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- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

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

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
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- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

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

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 
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Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

B148 -  ROBA DE TREBALL 

B1480- -  ARMILLA DE TREBALL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1480-0XLP. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 
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- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
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Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament. 
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Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
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- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
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- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
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Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
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- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

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

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

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

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

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

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
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Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 
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- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

B1483- -  CAMISA DE TREBALL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1483-0XLZ. 
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Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
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- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
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- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
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En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
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- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
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puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

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

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 
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Protecció de la cara: 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

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

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

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

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
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- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 
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- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

B1487- -  GRANOTA DE TREBALL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1487-0XM7. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 118 de 264  

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
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- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
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Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
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PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
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- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

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

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
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- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

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

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 126 de 264  

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

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

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 
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- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
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La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

B1489- -  JAQUETA DE TREBALL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1489-0NFT. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
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haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
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Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
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PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
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PROTECCIONS DEL CAP: 

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

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
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- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

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

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

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

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

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

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 
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- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
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- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

B148B- -  PANTALONS DE TREBALL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B148B-0XLS. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 
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- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
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La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 
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- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
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Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
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- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

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

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
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- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 
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- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

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

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

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

- Obres d'ensostrat 
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Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
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Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBC -  ABALISAMENT 

BBC6- - CINTA D'ABALISAMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBC6-0R91. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin 
fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin 
provocar. 

S'han considerat els elements següents: 

- Con de plàstic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d'abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 
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- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 

- Fita 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 
visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 

Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en posició 
vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 

L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en funció 
de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions 
climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 

L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

CINTA: 

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la 
que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
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El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de 
la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

BARRERA DE PVC: 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i 
la seva col·locació en posició vertical. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
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Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

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

LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior 
hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

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

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

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 
peligro y balizamiento. 

 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

BM3 -  EXTINTORS 

BM33- -  EXTINTOR MANUAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BM33-0T4T. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una 
pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que 
en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant 
l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 
Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per 
a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion 
de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions 
de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 
normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar: 

     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la 
Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria. 

     - Dades placa de disseny : 

          - Pressió màxima de servei (disseny) 
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          - nº placa 

          - Data 1a Prova i successives 

     - Dades etiqueta de característiques: 

          - Nom del fabricant importador 

          - Temperatura màxima i mínima de servei 

          - Productes continguts i quantitat d'equips 

          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

          - Instruccions funcionament 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar 
a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 

BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA 
INCENDIS 

BMY3- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BMY3-0TC8. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 

S'han considerat els elements següents: 
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- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU0- -  ARMARI PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU0-0THW. 
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Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 
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Dimensions:  60 x 45 cm 

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

BQU1- -  BANC PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01 
 Página 161 de 264 

BQU1-0THX. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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BQUF- -  NEVERA PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQUF-0TI6. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

 

BQUI- -  RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQUI-0TI9. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

 

BQUK- -  TAULA PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQUK-0TI0. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

  

BQZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQZ5- - PENJA-ROBES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQZ5-19O8. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 

La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 
projecte. 

La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar 
punxonament de la roba. 

Càrrega admissible: 25 kg 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P - PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

P1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I 
MESURES PREVENTIVES 

P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 

P147 -  PROTECCIONS DEL COS 

P1474- -  BOTES DE SEGURETAT (PO) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P1474-65MP. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

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

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

- Calçat de protecció i de seguretat: 

     - Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

     - Treballs en bastides 

     - Obres de demolició d'obra grossa 

     - Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
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     - Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

     - Construcció de sostres 

     - Treballs d'estructura metàl·lica 

     - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

     - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

     - Treballs de transformació de materials lítics 

     - Manipulació i tractament de vidre 

     - Revestiment de materials termoaïllants 

     - Prefabricats per a la construcció. 

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

     - Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

     - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

     - Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures o enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 
metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n ràpidament  del 
calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un 
alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús 
de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades 
en el calçat des d'origen. 
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La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 
cautxú o teixit ignífug. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d'aquestes. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01 
 Página 175 de 264 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

P1477- -  CASC DE SEGURETAT (PO) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P1477-65LG. 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
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- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 178 de 264  

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

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

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 

- Moviments de terra i obres en roca 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Utilització de pistoles per a fixar claus 

- Treballs amb explosius 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 
brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 
adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment de 
caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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- Treballs d'explotació i transport elèctric 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

P1479- -  CINTURÓ DE SEGURETAT (PO) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P1479-65N7. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL COS: 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la 
menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
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El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi 
el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del 
receptor. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

P147H- -  FAIXA (PO) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P147H-65NO. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

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

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL COS: 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la 
menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi 
el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del 
receptor. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
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- Peces i equips de protecció: 

     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 

     - Manipulació de vidre pla 

     - Treballs de rajat de sorra 

     - Treballs en cambres frigorífiques 

- Roba de protecció anti-inflamable: 

     - Treballs de soldadura en locals exigus 

- Davantals antiperforants: 

     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

     - Treballs de soldadura. 

     - Treballs de forja. 

     - Treballs de fosa i emmotllament. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
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Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 

P147L- -  GUANTS (PO) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P147L-EQDI. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

- Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
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Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

P147N- -  MÀSCARA I SEMIMÀSCARA PER A PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA (PO) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P147N-EPX1. 

Plec de condicions 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 
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- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires 

- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d'oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid 
frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració mínima del 
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de 
tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 
nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada 
ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional". 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

P147P- -  ORELLERA PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU (PO) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P147P-EPWV. 

 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 

- Treballs de percussió 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 
quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb 
filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat 
dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
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La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el  

 

P147Y- -  TAP PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU (PO) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P147Y-EPWX. 

 

Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 
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- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 

- Treballs de percussió 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
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Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 
quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb 
filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat 
dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

P147Z- -  ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL OCULAR (PO) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P147Z-FITH. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 
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- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
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- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

S'han de tenir en compte els aspectes següents: 

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

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

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 

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

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

- Treballs de perforació i burinat 

- Talla i tractament de pedres 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

- Activitats en un entorn de calor radiant 

- Treballs que desprenen radiacions 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" 
amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada 
de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 
pantalles de cap de tipus regulables. 
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Característiques dels vidres de protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a 
garantir una absorció lumínica suficient 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

P148 -  ROBA DE TREBALL 

P1480- -  ARMILLA DE TREBALL (PO) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P1480-FK75. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

- Peces i equips de protecció: 

     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 

     - Manipulació de vidre pla 

     - Treballs de rajat de sorra 

     - Treballs en cambres frigorífiques 

- Roba de protecció anti-inflamable: 

     - Treballs de soldadura en locals exigus 

- Davantals antiperforants: 

     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

     - Treballs de soldadura. 

     - Treballs de forja. 

     - Treballs de fosa i emmotllament. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
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Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

P1483- -  CAMISA DE TREBALL (PO) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P1483-EQED. 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 
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- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

- Peces i equips de protecció: 

     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 

     - Manipulació de vidre pla 

     - Treballs de rajat de sorra 

     - Treballs en cambres frigorífiques 

- Roba de protecció anti-inflamable: 

     - Treballs de soldadura en locals exigus 

- Davantals antiperforants: 

     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

     - Treballs de soldadura. 

     - Treballs de forja. 

     - Treballs de fosa i emmotllament. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

P1487- -  GRANOTA DE TREBALL (PO) 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P1487-EQE2. 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1489- -  JAQUETA DE TREBALL (PO) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P1489-FIGN. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 222 de 264  

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
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Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

P148B- -  PANTALONS DE TREBALL (PO) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P148B-EQEK. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
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- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

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

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
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L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 226 de 264  

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el  

 

P15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES 

P151 -  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 

P1512- -  PLATAFORMA PER A PAS DE VEHICLES I PERSONES PER SOBRE DE RASES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P1512-35FA,P1512-35FB. 

 

Plec de condicions 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora 
de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 

     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 

     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 

     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 

     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació 

     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 

     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 

     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 

     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

     - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
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     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 

     - Anellat per a escales de ma 

     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

     - Pantalla de protecció front al vent 

     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions 
de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant 
del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun 
EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes 
operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran 
d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin 
l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 
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Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat 
perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats 
amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats 
inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no 
es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han 
d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades 
als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes 
màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al 
risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant 
i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar 
un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, 
per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o 
hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de 
terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al 
terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

 

P151 -  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 

P151B- -  PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB BARRERA DE SEGURETAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P151B-65NP. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora 
de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 

     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
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     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 

     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 

     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 

     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació 

     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 

     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 

     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 

     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

     - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 

     - Anellat per a escales de ma 

     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

     - Pantalla de protecció front al vent 

     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
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- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions 
de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant 
del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun 
EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes 
operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran 
d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin 
l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat 
perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
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El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats 
amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats 
inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no 
es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han 
d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades 
als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes 
màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al 
risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant 
i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar 
un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, 
per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o 
hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
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BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de 
terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al 
terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

 

P151O- -  PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB TOPALL PER CAMIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P151O-65LF. 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora 
de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 

     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 

     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 

     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 

     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació 

     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 

     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
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     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 

     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 

     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

     - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 

     - Anellat per a escales de ma 

     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

     - Pantalla de protecció front al vent 

     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions 
de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant 
del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun 
EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes 
operacions. 
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Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran 
d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin 
l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat 
perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats 
amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats 
inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no 
es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han 
d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades 
als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
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S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes 
màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al 
risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant 
i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar 
un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, 
per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o 
hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de 
terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al 
terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
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Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, 
o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

 

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PBC -  ABALISAMENT 

PBC4- -  CINTA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PBC4-56GY. 

 

Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 

- L'abalisament mai no elimina el risc 

- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
responsables de la seguretat 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 

- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del 
tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica). 

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 

- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció 
de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 

- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
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- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la 
marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan 
estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils 
tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o 
bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

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

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS EN M: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado. 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

PM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 

PM3 -  EXTINTORS 

PM33- -  EXTINTOR, COL·LOCAT A L'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PM33-5T8R. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 

     - Situació a les zones amb més risc d'incendis 

     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

     - Senyalització dels extintors 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar 
les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, 
calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes 
inflamables, etc. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 

PQ -  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 

PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

PQU0- -  ARMARI PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PQU0-566V. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 

- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 
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- Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Armari o penja-robes: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

ARMARI: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d'obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PQU1- -  BANC PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PQU1-49TH. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 

- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 

- Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 

- Col·locació 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

CONDICIONS GENERALS: 
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PQU4- -  FORN MICROONES PER A MÒDULS PREFABRICATS  D'OBRA, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PQU4-65LW. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 
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- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 

- Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 

- Col·locació de l'aparell i anivellament 

- Escomesa a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 

L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 

La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del 
fabricant. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
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Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 
projecte. 

S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del 
seu muntatge, contra impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

PQUC- -  MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT MENJADOR D'OBRA, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PQUC-BIQL,PQUC-BIQI. 
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Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions 
del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior 
número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, 
descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 
qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" d'aquest tipus 
d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb 
les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent 
al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a 
tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat 
per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i la 
seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal 
d'obra i el seu entorn d'implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
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Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest 
sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en 
funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 

Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

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

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

PQUD- -  MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE SANITARIS D'OBRA, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PQUD-BIQX,PQUD-BIR0. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions 
del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior 
número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, 
descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 
qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" d'aquest tipus 
d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb 
les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent 
al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a 
tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat 
per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i la 
seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal 
d'obra i el seu entorn d'implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

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

Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest 
sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en 
funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 

Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 

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. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-AN-LE-A09-ESS-PlecPart-D01 
 Página 255 de 264 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

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

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

  

PQUE- -  MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE VESTIDORS D'OBRA,COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PQUE-BIQT,PQUE-BIQU. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions 
del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior 
número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, 
descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 
qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001
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Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" d'aquest tipus 
d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb 
les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent 
al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a 
tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat 
per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i la 
seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal 
d'obra i el seu entorn d'implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

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

Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest 
sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en 
funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 

Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

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

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

PQUI- -  NEVERA PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PQUI-566W. 

 

Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 

- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 

- Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 

- Col·locació de l'aparell i anivellament 

- Escomesa a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 

L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 

La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del 
fabricant. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 
projecte. 

S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del 
seu muntatge, contra impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

 

PQUJ- -  PENJA-ROBES PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PQUJ-65LX. 
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Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 

- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 

- Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Armari o penja-robes: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PQUM- -  RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, 
COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PQUM-566Z. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 

- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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- Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 

- Col·locació 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PQUO- -  TAULA PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PQUO-5671. 

 

Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 

- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 

- Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 

- Col·locació 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST GE6575
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

5 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 P1487-EQE2 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 P1483-EQED u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 P148B-EQEK u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST GE6575
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVA

1 P151O-65LF u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 P151B-65NP m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST GE6575
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL D'OBRA

EUR
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

2 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

4 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

6 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

27,18 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-2 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

40,25 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-4 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar 24,22 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-5 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,39 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,10 €

(SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-8 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,25 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-10 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,78 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 P1483-EQED u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 P1487-EQE2 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

27,09 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-13 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

14,50 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-14 P148B-EQEK u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,77 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,14 €

(SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-16 P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,29 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-17 P151B-65NP m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

33,14 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-18 P151O-65LF u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

24,65 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-20 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

48,19 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-21 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

62,33 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,76 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 73,30 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-24 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell

212,59 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

66,94 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

63,00 €

(SEIXANTA-TRES EUROS)
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-27 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

212,59 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-28 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

74,81 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-29 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

212,59 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 111,77 €

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-32 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 47,63 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-33 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

32,02 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

Barcelona, juny 2020

Marta Mora Mayoral  Xavier Gost Mayans

Llicenciada en Geologia  ECCP

Col. Num: 7175  Col. Num: 20378
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

27,18 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-2 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,39 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-3 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

40,25 €

B1479-0XLF u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

38,33000 €

Altres conceptes 1,92000 €

P-4 P147H-65N u Faixa de protecció dorslumbar 24,22 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 23,07000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-5 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,39 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-6 P147N-EPX u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,53 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-7 P147P-EPW u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,10 €

B147P-19OE u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,33000 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-8 P147Y-EPW u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-9 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,25 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,95000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-10 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,78 €
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B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,03000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-11 P1483-EQE u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,59 €

B1483-0XLZ u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,28000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-12 P1487-EQE u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

27,09 €

B1487-0XM7 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

25,80000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-13 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

14,50 €

B1489-0NFT u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,81000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-14 P148B-EQE u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,77 €

B148B-0XLS u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,40000 €

Altres conceptes 0,37000 €

P-15 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,14 €

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

3,71000 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-16 P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,29 €

B0DZ7-0FI6 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

5,76000 €

Altres conceptes 2,53000 €

P-17 P151B-65NP m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

33,14 €

Altres conceptes 33,14000 €

P-18 P151O-65LF u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

24,65 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 5,97800 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 3,40000 €

Altres conceptes 15,27200 €

P-19 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,31 €

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 4,55000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,07320 €

Altres conceptes 1,68680 €
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P-20 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

48,19 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 35,87000 €

Altres conceptes 12,01000 €

P-21 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

62,33 €

BQU0-0THW u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos,
per a seguretat i salut

53,94000 €

Altres conceptes 8,39000 €

P-22 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,76 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a
4 usos, per a seguretat i salut

21,28250 €

Altres conceptes 4,47750 €

P-23 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 73,30 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 68,72000 €

Altres conceptes 4,58000 €

P-24 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell

212,59 €

BQUA-2RB3 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

182,26000 €

Altres conceptes 30,33000 €

P-25 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

66,94 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75000 €

Altres conceptes 3,19000 €

P-26 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

63,00 €

BQUC-2RBE mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

60,00000 €
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Altres conceptes 3,00000 €

P-27 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

212,59 €

BQUC-2RBD u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

182,26000 €

Altres conceptes 30,33000 €

P-28 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

74,81 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

71,25000 €

Altres conceptes 3,56000 €

P-29 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

212,59 €

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

182,26000 €

Altres conceptes 30,33000 €

P-30 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 111,77 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,85000 €

Altres conceptes 12,92000 €

P-31 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,20 €

BQZ5-19O8 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,01000 €

Altres conceptes 1,19000 €

P-32 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 47,63 €

BQUI-0TI9 u Recipient per a recollida selectiva de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €

Altres conceptes 4,44000 €

P-33 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

32,02 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

22,90250 €

Altres conceptes 9,11750 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

Barcelona, juny 2020

Marta Mora Mayoral  Xavier Gost Mayans

Llicenciada en Geologia  ECCP

Col. Num: 7175  Col. Num: 20378

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GE6575

Capítol 01 Equips protecció individual

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

6,39 10,000 63,90

2 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

16,10 4,000 64,40

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 8)

0,24 100,000 24,00

4 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,53 500,000 765,00

5 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 5)

8,39 10,000 83,90

6 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 9)

6,25 10,000 62,50

7 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 1)

27,18 10,000 271,80

8 P1487-EQE2 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 12)

27,09 10,000 270,90

9 P1483-EQED u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 11)

6,59 10,000 65,90

10 P148B-EQEK u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 14)

7,77 10,000 77,70

11 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 10)

15,78 10,000 157,80

12 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 13)

14,50 10,000 145,00

13 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 3)

40,25 4,000 161,00

14 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 4) 24,22 4,000 96,88

TOTAL Capítol 01.01 2.310,68

Obra 01 Pressupost GE6575

Capítol 02 Sistemes de protecció colectiva

1 P151O-65LF u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

24,65 4,000 98,60

2 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 15)

6,14 50,000 307,00

3 P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

8,29 150,000 1.243,50

EUR
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4 P151B-65NP m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 17)

33,14 20,000 662,80

5 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

48,19 1,000 48,19

6 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)

6,31 50,000 315,50

TOTAL Capítol 01.02 2.675,59

Obra 01 Pressupost GE6575

Capítol 03 Implantació provisional de personal d'obra

1 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 26)

63,00 3,500 220,50

2 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 27)

212,59 1,000 212,59

3 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 28)

74,81 3,500 261,84

4 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 29)

212,59 1,000 212,59

5 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 25)

66,94 3,500 234,29

6 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 24)

212,59 1,000 212,59

7 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

62,33 10,000 623,30

8 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

25,76 2,000 51,52

EUR
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9 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

32,02 1,000 32,02

10 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

111,77 1,000 111,77

11 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 23)

73,30 1,000 73,30

12 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

47,63 5,000 238,15

13 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31) 2,20 10,000 22,00

TOTAL Capítol 01.03 2.506,46

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Seguretat i Salut

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Equips protecció individual 2.310,68
Capítol 01.02  Sistemes de protecció colectiva 2.675,59
Capítol 01.03  Implantació provisional de personal d'obra 2.506,46
Obra 01 Pressupost GE6575 7.492,73
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.492,73
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost GE6575 7.492,73

7.492,73

euros

Barcelona, Juny 2020 

Marta Mora Mayoral      Xavier Gost Mayans 
Llicenciada en Geologia     ECCP 
Col. Num: 7175       Col. Num: 20378 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

Annex 10. Estudi de Gestió de Residus 
  

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

MEMÒRIA 

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

PLÀNOLS 

 

PLEC DE CONDICIONS 

APÈNDIX 1. PLEC DE CONDICIONS DE PARTIDES D’OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

PRESSUPOST PARCIAL 

RESUM DE PRESSUPOST 

Annex 10. Estudi de Gestió de Residus. 
Índex 

ï 

Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 
Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 
 

  

Annex 10. Estudi de Gestió de Residus. 
Memòria 

ï 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-AN-LE-GE-A10-EGR-Memoria-D01 
 Página 1 de 28 

 

 

 

 

1. Objecte de l’estudi de gestió de residus de construcció .......................................................................................................... 2 

2. Documentació de referència ................................................................................................................................................................... 2 

3. Tipologia i classificació dels residus generats ............................................................................................................................... 3 

3.1. Classificació de Residus de Construcció i Demolició .................................................................................................. 3 

3.2. Objecte del projecte ....................................................................................................................................................................... 7 

4. Estimació de la quantitat de residus ................................................................................................................................................... 7 

4.1. Residus procedents de construcció ...................................................................................................................................... 7 

4.2. Residus procedents de demolicions ..................................................................................................................................... 8 

4.3. Estimació total de residus ........................................................................................................................................................... 8 

5. Mesures de prevenció de residus en l’obra..................................................................................................................................... 9 

5.1. Compra i proveïment de materials ......................................................................................................................................... 9 

5.2. Emmagatzemament de materials: reducció de residus ............................................................................................ 9 

5.3. Reutilització de materials .......................................................................................................................................................... 12 

5.4. Reducció de residus metàl·lics .............................................................................................................................................. 12 

6. Operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus ................................................................................. 12 

6.1. Fitxa resum de la gestió dels residus dintre i fora de l’obra ................................................................................... 13 

6.2. Emmagatzematge del residus de construcció i demolició.................................................................................... 17 

7. Instal·lacions de residus de construcció i demolició ............................................................................................................... 18 

7.1. Dipòsits controlats ........................................................................................................................................................................ 18 

7.2. Plantes de reciclatge ................................................................................................................................................................... 20 

7.3. Plantes de transvasament ........................................................................................................................................................ 22 

7.4. Plantes de triatge ........................................................................................................................................................................... 22 

7.5. Gestió i retirada dels RCDs ...................................................................................................................................................... 24 

7.5.1. Reutilització de les terres ................................................................................................................................................ 24 

7.5.2. Resta de residus .................................................................................................................................................................. 25 

7.6. Obligacions documentals referides a RCDs .................................................................................................................. 26 

7.7. Bones pràctiques per a la gestió de RCDs ..................................................................................................................... 26 

8. Estimació dels costos de tractament dels residus ................................................................................................................... 28 

 

Índex 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-AN-LE-GE-A10-EGR-Memoria-D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 2 de 28  

1. Objecte de l’estudi de gestió de residus de construcció 

Després de l’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, s’imposa al productor, la inclusió en el projecte d’obra d’un estudi de 
gestió dels residus de construcció i demolició que es produiran en aquesta, que haurà d’incloure, entre altres 
aspectes, una estimació de la seva quantitat, les mesures genèriques de prevenció que s’adoptaran, el destí 
previst per als residus, així com una valoració dels costos derivats de seva gestió. Al llarg d’aquest annex, es 
procedeix a donar resposta a totes les exigències del citat RD 105/2008. 

2. Documentació de referència 

Per a la realització i redacció del present apèndix s’ha consultat la documentació recollida a les diverses 
fonts relacionades amb la gestió des residus de construcció i demolició. 

S’ha consultat la “Guía per a la redacció de l´Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc”, 
realitzada sota la col·laboració de diferents organismes entre els que destaquen el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona -CETIB-, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, la Gestora 
de Runes de Catalunya, S.A., Gestió d’Infraestructures, S.A.U., el Col·legi de Camins, Canals i Ports –CECCP-, 
el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya i l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya –ITeC-. 

Per dur a terme l’estimació de les quantitats de residus generats per les obres definides al present projecte 
s’utilitza l’aplicació informàtica de Simulació de Residus desenvolupada per l’ITEC. Aquest programa permet 
la simulació dels residus que es generaran en una obra a partir de la definició de la seva tipologia i de les 
seves característiques constructives. Un cop introduïdes les dades de l’obra, l’aplicació fa una estimació dels 
residus que es generaran en el projecte a partir de la comparativa amb els valors d’obres de característiques 
similars que el programa té emmagatzemat a la base de dades.  
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3. Tipologia i classificació dels residus generats 

3.1. Classificació de Residus de Construcció i Demolició 

A continuació es llisten els residus de construcció que habitualment són generats en una obra classificant-
los segons el seu codi CER: 

Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics  

17 01 01 Formigó Inert 

17 01 02 Maons Inert 

17 01 03 Teules i materials ceràmics Inert 

17 01 06 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i 

materials ceràmics que contenen substàncies perilloses 

Especial 

17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 

diferents de les especificades en el codi 170106 

Inert 

17 02 Fusta, vidre i plàstic  

17 02 01 Fusta No especial 

17 02 02 Vidre No especial 

17 02 03 Plàstic No especial 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o 

estan contaminats per aquestes 

Especial 

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes 

enquitranats 

 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla Especial 

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 

170301 

No especial 

17 03 03* Quitrà d’hulla i productes enquitranats Especial 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
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Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 

17 04 01 Coure, bronze, llautó No especial 

17 04 02 Alumini No especial 

17 04 03 Plom No especial 

17 04 04 Zinc No especial 

17 04 05 Ferro i acer No especial 

17 04 06 Estany No especial 

17 04 07 Metalls mesclats No especial 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses Especial 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres 

substàncies perilloses 

Especial 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 No especial 

17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres 

i llots de drenatge 

 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses Especial 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 Inert 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses Especial 

17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 No especial 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses Especial 

17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l’especificat en el codi 170507 No especial 

17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que 

contenen amiant 

 

17 06 01 Materials d’aïllament que contenen amiant Especial 

17 06 03 Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen, 

substàncies perilloses 

Especial 

17 06 04 Materials d’aïllament diferents dels especificats en els codis No especial 
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Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 

170601 i 170603 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant Especial 

17 08 Materials de construcció a base de guix  

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb 

substàncies perilloses 

Especial 

17 08 02 Materials de construcció a base de guix diferents dels 

especificats en el codi 170801 

No especial 

17 09 Altres residus de construcció i demolició  

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri Especial 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per 

exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a 

base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 

contenen PCB, condensadors que contenen PCB) 

Especial 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

mesclats) que contenen substàncies perilloses 

Especial 

17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 

especificats en els codis 170901, 170902 i 170903 

No especial 

 

A part d’aquests, també es solen generar d’altres degut a la presència de treballadors i a d’altres treballs que 
es realitzen relacionats amb la construcció. Alguns d’aquests serien: 

Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 

01 Residus de la prospecció,extracció, preparació i altres 
tractaments de minerals i canteres 

 

010409 Residus de Sorra i Argiles Inert 

07 Residus de processos químics orgànics  

070103 

070403 

Dissolvents Especials 
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Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 

070404 

070216 Residus que contenen silicones perilloses Especials 

08 Residus de la formulació, fabricació, distribució i utilització 
(FEDU) de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), 
coles d’enganxament, segellants i tintes d’impressió. 

Especials 

080117 Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 

Especials 

080121 Residus de decapants o desenvernissants Especials 

080111 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics 
o altres substàncies perilloses 

Especials 

080317 Residus de tòner d'impressió que contenen substàncies 
perilloses 

Especials 

080318 Residus de tòner d'impressió diferents dels especificats en el 
codi 08 03 17 

No Especials 

080409 Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 

Especials 

13 Residus d'olis i de combustibles líquids (excepte els olis 
comestibles i els de els capítols 05, 12 i 19) 

 

130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i 
lubricants 

Especials 

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials 
de filtració i robes de protecció no especificades en cap 
altra categoria. 

 

150101 Envasos de fusta i paper No especials 

150102 Envasos de plàstics No especials 

150104 Envasos metàl·lics No especials 

150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes 

Especials 

150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que 
contenen una matriu sòlida i porosa perillosa 

Especials 
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Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 

150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no 
especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba 
protectora contaminats per substàncies perilloses 

Especials 

16 Residus no especificats en un altre capítol de la llista  

160103 Pneumàtics fora d'ús No especials 

160107 Filtres d'oli Especials 

160604 Piles alcalines (excepte 160603) No especials 

160605 Altres piles i acumuladors No especials 

20 Residus municipals i residus assimilables procedents dels 
comerços, industries institucions, incloent les fraccions 
recollides selectivament 

 

200121 Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses 

Especials 

200201 Residus biodegradables No especials 

200202 Terra i pedres  No especials 

200301 Mescles de residus municipals No especials 

200304 Llots de fosses sèptiques No especials 

 

3.2. Objecte del projecte 

Les obres projectades tenen per objecte reparar el ferm i el subsol de la Plaça dels Països Catalans degut a 
l’aparició d’esvorancs després d’episodis de pluja intensa, mitjançant les actuacions següents: 

 Millora del subsol mitjançant injeccions de baixa mobilitat  

 Excavació de les capes superficials del terreny de la plaça  

 Substitució del terreny excavat de la plaça mitjançant material d’aportació i geomalla  

 Execució de nou paquet de ferm 

4. Estimació de la quantitat de residus 

4.1. Residus procedents de construcció 
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Com ja s’ha comentat anteriorment, l’estimació de la quantitat de residus que es generaran en la realització 
de les obres s’ha estimat emprant l’aplicació informàtica de Simulació de Residus desenvolupada per l’ITEC.  

A continuació, s’exposa la taula obtinguda del programa amb la simulació dels residus de construcció del 
projecte: 

 

4.2. Residus procedents de demolicions 

Seguidament, tenint en compte els amidaments inclosos al pressupost general de l’obra, es diferencien els 
residus que provenen d’enderroc i demolicions. 

L’estimació de residus produïts per les demolicions del projecte es mesuraran de manera manual a partir 
del pressupost del projecte. 

 

4.3.  Estimació total de residus 

A continuació s’exposen les quantitats dels residus totals que provenen tant d’enderrocs i demolicions com 
d’obra nova. 
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A més, s’hauran de portar 2.054m3 de terres sobrants provinents d’excavacions (Codi 170504) a abocador. 

A continuació, s’indica la procedència de cadascun dels residus generats pel present projecte: 

 

 

5. Mesures de prevenció de residus en l’obra 

5.1. Compra i proveïment de materials 

La quantitat de materials comprats s’ha d’ajustar a les necessitats reals d’execució de l’obra. D’aquesta 
manera es generen menys residus. 

A les obres s’arriba a malgastar fins i tot un 10% dels materials, per tant, cal calcular correctament la quantitat 
de materials necessària, demanar-los només quan sigui prevista una utilització més o menys immediata i 
assegurar-se que mentrestant s’emmagatzemen correctament perquè, accidentalment, no resultin danyats 
o inservibles (convé no oblidar que si s’emmagatzemen durant molt temps, augmenten les possibilitats que 
s’espatllin o perdin qualitat). 

5.2. Emmagatzemament de materials: reducció de residus 

La millora de la gestió de residus de construcció està íntimament lligada a un ordenat i racional procés 
d’execució de l’obra. 
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El correcte emmagatzematge dels materials aconsegueix controlar l’estoc i facilita el seu maneig i, si el 
dipòsit és segur, també pot reduir el vandalisme i els robatoris. 

Els materials han d’estar allunyats d’altres àrees reservades per als residus i fora de l’abast del trànsit intens 
de l’obra, ja que si no és així podrien resultar danyats. També han de quedar protegits de la pluja i de la 
humitat, que els pot espatllar irremeiablement, com passa amb els aglomerants hidràulics, ciments, etc. 

Els embalatges amb què es transporta el material han de ser prou estables i resistents. Si no és així, es poden 
trencar o abocar; per exemple, els palets han de ser carregats de forma convenient perquè no bolquin o 
caigui material. No han de ser fràgils o estar en mal estat perquè, en utilitzar-los per al moviment de materials 
dins de l’obra, originen residus i, fins i tot, constitueixen un perill potencial per a la seguretat dels treballadors. 

A continuació proposem una taula sobre la manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primeres 
que arriben a l’obra. La seva aplicació contribuirà a reduir la quantitat de residus que s’originen o el 
malbaratament de materials. 

MATERIAL 
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 REQUERIMENTS ESPECIALS 

Sorra i grava     
Emmagatzemar en una base dura 
per reduir deixalles 

Terra 
superficial i 
roques 

    
Emmagatzemar sobre una base 
dura per reduir deixalles. Separar-
los de contaminants potencials 

Guix i ciment 
 

 

  

 

 
Evitar que s’humitegin 

Maons i blocs 
de formigó. 
Llambordes 

   

 

 

 

Emmagatzemar als embalatges 
originals fins al moment de l’ús. 
Protegir del tràfic de vehicles 

Peces de 
vorada 

    

 

Protegir dels moviments de 
vehicles i de la ruixadora de quitrà 

Prefabricats de 
formigó 

    

 

Emmagatzemar en embalatges 
originals, lluny dels moviments 
dels vehicles 

Canonades 
ceràmiques i 
de formigó 

   

 

 

 

Usar separadors per prevenir que 
rodin. Emmagatzemar als 
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embalatges originals fins al 
moment de l’ús 

Teules de 
ceràmica i 
pissarra 

  

 

 

 

 

 

Mantenir als embalatges originals 
fins al moment de l’ús 

Rajoles de 
revestiment 

 

 

 

 

  Embolicar amb polietilè per 
prevenir ratllades 

Fusta 
 

 

 

 

  

 

Protegir tots els tipus de fusta de la 
pluja 

Metalls 
 

 

 

 

  Emmagatzemar als embalatges 
originals fins al moment de l’ús 

Vidre pla i en 
general 

  

 

 

 

 Protegir el vidre de les ruptures 
causades per mal maneig o 
moviment del vehicle 

Pintures 
  

 

  
Protegir del robatori 

Membranes 
bituminoses 

 

 

 

 

  Emmagatzemar en rotlles i 
protegir amb polietilè 

Material aïllant 
 

 

 

 

  
Emmagatzemar amb polietilè 

Rajoles de 
ceràmica 

 

 

 

 

  

 

Emmagatzemar als embalatges 
originals fins al moment de l’ús 

Fibra de vidre 
 

 

   

 

 

Ferreteria      
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Olis 

  

 

  Emmagatzemar en camions, tancs 
o llaunes, segons la quantitat. 
Protegir el contenidor de danys per 
reduir el risc de vessament 

 

5.3. Reutilització de materials 

S’hauran de reutilitzar els mitjans auxiliars i els embalatges de fusta tantes vegades com sigui possible. 
Només quan estiguin molt danyats es convertiran en material per reciclar. 

Els encofrats s’han d’emprar diverses vegades perquè admeten diverses posades en ús. Cal salvar els retalls 
dels grans taulers per utilitzar-los en peces de menor mida, en racons i en superfícies de geometria no 
ortogonal en les quals s’han d’adaptar peces tallades apropiadament. Els taulers d’encofrat s’han de guardar 
ben ordenats i disposats perquè sigui més fàcil reutilitzar-los o transportar-los en una altra obra en la qual 
puguin tornar a ser usats. 

5.4. Reducció de residus metàl·lics 

Per reduir els residus metàl·lics que arriben a obra cal aconseguir que els perfils i barres d’armadures arribin 
amb la mida definitiva. És convenient que arribin llestes per col·locar en obra, tallades, doblegades i, 
preferiblement, muntades. 

6. Operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus 

Els residus de la construcció i demolició han de dipositar-se en condicions adequades a l’obra i, quan sigui 
possible, reutilitzar-los. Els que sobrin, s’hauran de gestionar mitjançant gestor autoritzat que realitzarà el 
tractament corresponent (portar-lo a abocador autoritzat, reutilitzar-lo, etc.). 

La seva correcta gestió es basa a realitzar una adequada coordinació entre les tasques de demolició i les 
de retirada per un gestor autoritzat, per evitar impactes a la zona d’obres. La retirada haurà d’alternar-se amb 
la demolició, i evitar les provisions temporals de residus a la zona d’obres. 

El gràfic següent mostra el model català de gestió de residus de la construcció. El model es fonamenta en 
les accions de prevenció i en la reutilització i valorització material màxima dels residus i estableix el principi 
de responsabilitat del productor. 
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6.1. Fitxa resum de la gestió dels residus dintre i fora de l’obra  

A continuació, s’adjunta la fitxa resum inclosa a la “Guía per a la redacció de l´Estudi de Gestió de Residus 
de construcció i enderroc” per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre i fora de 
l’obra: 

 

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

1 

Separació 
segons 
tipologia de 
residu 

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

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació.  

  Formigó: 80 T  

  Maons, teules, ceràmics: 40 T  

  Metall: 2 T  

  Fusta: 1 T  

  Vidre: 1 T  

   Plàstic: 0,5 T  

  Paper i Cartró: 0,5 T. 

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

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a  
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l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents:  

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

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 
del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

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

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrant, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites 

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

Inerts 

 contenidor per Inerts barrejats    contenidor per Inerts Formigó  

 contenidor per Inerts Ceràmica    contenidor per altres inerts 

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

No Especials 

 contenidor per metall     contenidor per fusta  

 contenidor per plàstic     contenidor per paper i cartró  

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats  

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats  

Inerts+No 
Especials 

Inerts + No Especials:  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)  

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

 

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

2 

Reciclatge 

de residus 
petris inerts 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra 
per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

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

(kg):   (m3):  
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en la pròpia 
obra 

 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 
petris)  

(kg):   (m3):  

3 Senyalitzaci
ó dels 
contenidors 

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

Inerts 

 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

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

No Especials 

barrejats 

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

 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits 
de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials 
barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, 
caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:  

 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic 
Cables 
elèctrics 

 
 

 

 

 

Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 
als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir 
en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els 
bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.  
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

4 

Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció 

Inerts Quantitat estimada Gestor Obs. 

  Tones m3 Codi Nom   

Reciclatge (formigó i 
ceràmics) 

      

Planta de 
transferència 

      

Planta de selecció 1,43 1,14 E-1441.13 PLANTA DE TRIATGE DE 
MARTORELL   

Dipòsit (terres) 3.286,66 2.214,80 E-1035.08 
DIPÒSIT CONTROLAT 

SUBIRATS 
Terres 

sobrants 

Residus No Especials Quantitat estimada Gestor   

  Tones m3 Codi Nom   

Reciclatge:           

Reciclatge de metall       

Reciclatge de fusta           

Reciclatge de 
plàstic 

          

Reciclatge paper - 
cartó 

          

Reciclatge altres        

Planta de 
transferència 

      

Planta de selecció 195,45 162,88 E-1441.13 
PLANTA DE TRIATGE DE 

MARTORELL 
 

Compostatge       

Dipòsit       

Residus Especials Quantitat estimada Gestor   

  Tones m3 Codi Nom   

Instal·lació de gestió 
de residus especials 

0 0 E-01.89 ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, SA   
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6.2. Emmagatzematge del residus de construcció i demolició 

Es duran a terme les següents mesures: 

 Segons l'article 5.5 del Reial Decret 105/2008, els residus de construcció i demolició hauran de 
separar-se en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la 
quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

Material Quantitat 

Formigó 80,00 T 

Totxanes, teules, 
ceràmics 

40,00 T 

Metalls 2,00 T 

Fusta 1,00 T 

Vidre 1,00 T 

Plàstics 0,50 T 

Paper i cartró 0,50 

 

 Per separar els residus es disposaran de contenidors específics els quals es localitzen en zones 
reservades, amb fàcil accés, en els recintes d'obra que seran senyalitzats convenientment. La 
localització d'aquests recintes, que es poden anomenar punts nets d'obra, es poden observar als 
plànols inclosos al present estudi. 

 

 No es realitzaran abocaments incontrolats. Les restes de terres i pedres podran emmagatzemar-se 
a l’obra en llocs on no destorbin, no puguin contaminar-se per substàncies perilloses i no puguin 
produir danys per lliscaments o despreniments. S’utilitzaran, si és possible, bolquets, que seran més 
senzills de retirar. 

 La retirada haurà d’alternar-se amb la demolició, i evitar les provisions temporals de residus a la zona 
d’obres. S’evitaran les provisions de més d’un dia, per minimitzar l’impacte visual que provoquen. 

En el cas que, com a excepció, sigui necessària la provisió temporal i puntual de les restes de demolició (de 
més d’un dia), es disposaran en munts no massa alts (com a màxim 1,5 m d’alçada), a les zones pròximes a 
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les d’obres de demolició o a la zona d’instal·lacions auxiliars, sempre dins de l’àmbit d’actuació i on menys 
molèsties provoquin. 

7. Instal·lacions de residus de construcció i demolició 

Catalunya compta actualment amb: 

 Dipòsits controlats 

 Plantes de reciclatge 

 Plantes de transvasament 

 Plantes de triatge 

7.1. Dipòsits controlats 

Els dipòsits controlats de terres i runes són instal·lacions de disposició controlada del rebuig en superfície. 
De forma semblant que a la resta de classes de dipòsits, existeixen uns criteris específics 
d’impermeabilització del vas, drenatge dels lixiviats, condicions d’explotació, segellament i controls 
posteriors a la clausura per als dipòsits controlats de terres i runes. 

Al Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats es regulen 
totes les condicions tècniques i administratives que han de complir tots els dipòsits controlats de residus, i 
en concret, els de terres i runes. Els dipòsits controlats en servei més propers a l’àmbit d’actuació del present 
projecte es mostren a la següent taula.  

Nom Població Àmbit territorial Classe 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SUBIRATS SUBIRATS L'Alt Penedès I 

DIPÒSIT CONTROLAT DEL PAPIOL 
(PEDRERA SÍLVIA AMPLIACIÓ) 

EL PAPIOL AMB (abans 
EMSHTR) 

I 

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 
ELS HOSTALETS DE 

PIEROLA 

 
L'ANOIA 

 
II 

ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, SA 

CASTELLOLÍ L'ANOIA III 
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7.2. Plantes de reciclatge 

Bona part dels elements que configuren les construccions contemporànies poden ser reutilitzats. El 
reciclatge és el procés pel qual a partir de materials procedents dels residus que es generen en la 
construcció i demolició s’obté un producte valoritzable que és apte per a ser reutilitzat com a primera matèria. 
Els materials d’origen petri es poden reincorporar al cicle productiu mitjançant un procés de trituració i 
garbellament. 

Nom Població Àmbit territorial 

PLANTA DE RECICLATGE AL 
PORT DE BARCELONA 

El Prat de LLobregat AMB (abans EMSHTR) 

FERRALLES MARTORELL, SA MARTORELL Baix Llobregat 
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7.3. Plantes de transvasament 

Amb la finalitat d’optimitzar el transport fins als dipòsits controlats o a les plantes de reciclatge, es creen les 
plantes de transvasament de residus de la construcció. Aquestes plantes d’emmagatzematge temporal 
estan constituïdes per un o més contenidors en funció del nombre d’habitants que abasteixin. 

Les plantes de transvasament estan vinculades a un dipòsit controlat proper, de manera que, periòdicament, 
els residus dipositats en aquestes plantes es gestionen en aquests dipòsits controlats.  

 

Nom Població Àmbit territorial 

PLANTA DE TRANSVASAMENT 
DE RUBÍ (I) 

RUBÍ El Vallès Occidental 

 

------
---------- 

7.4. Plantes de triatge 

La funció de les plantes de triatge és seleccionar el contingut del material entrant que els hi arribi amb l'opció 
de separar-ne les fraccions recuperables i preparar-les per a la seva comercialització. Els materials no 
separats es preparen per a ser duts a un tractament finalista. 

A les plantes de triatge hi ha una combinació entre processos de selecció mecànics o automatitzats i 
processos manuals. Per aquest motiu, és fonamental adoptar criteris rigorosos en tot allò referent a la salut 
i seguretat laboral. 
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Nom Població Àmbit territorial 

PLANTA DE TRIATGE DE 
MARTORELL 

MARTORELL El Baix Llobregat 

PLANTA DE TRIATGE DE 
VILADECANS 

VILADECANS AMB (abans EMSHTR) 
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7.5. Gestió i retirada dels RCDs 

7.5.1. Reutilització de les terres 

Sempre que sigui possible i no es requereixi material de préstec, els volums d’excavació s’aprofitaran per a 
les zones de reblert. 

Segons l’annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats, el contingut màxim de matèria orgànica màxim que pot contenir un residu per poder ser acceptat 
en un dipòsit controlat classe I (runes) és del 5 %. D’altra banda, per a la disposició en dipòsit controlat classe 
II, el límit de matèria orgànica s’estableix en un 15 %. Per altra banda, si el contingut de matèria orgànica de 
la terra vegetal superés el 15% s’hauria de fer un tractament previ abans de portar-lo al dipòsit. A continuació 
es proposa una instal·lació de gestió de compostatge. 

Nom Població Àmbit territorial 

VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA 

TORRELLES DE LLOBREGAT Baix Llobregat 
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7.5.2. Resta de residus 

La retirada del residu es realitzarà portant-lo a abocador autoritzat i/o contractant un gestor autoritzat que es 
faci càrrec de la seva retirada i el seu tractament. 

En anteriors apartats s’ha facilitat la localització i característiques dels Centres per al tractament de RCDs 
més propers a la zona d’actuació del present projecte. 

L’activitat d’abocament de residus requereix autorització concedida per l’Ajuntament. Per això, no es podrà 
realitzar l’abocament en llocs en els quals no es disposi d’autorització per part de l’Administració. 

Per als residus de fusta (palets i restes de fusteria), metalls (bidons, restes de fusteria metàl·lica, ferralla i 
d’altres), vidre i pneumàtics s’hauran de contractar els serveis d’empreses autoritzades (gestors) que realitzin 
activitats de recuperació, reutilització o reciclatge d’aquests residus. També poden ser reutilitzats a la pròpia 
obra o en una altra de pròxima, però haurà de quedar justificada documentalment la quantitat de residu 
generat i el total reutilitzat. 

Per als residus especials com pots de pintures i aerosols la gestió serà separada de la resta, en zones 
habilitades amb tots els bidons que calguin, i s’abocaran en dipòsits controlats. 
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Si el subcontractista es fa càrrec de la gestió d’aquests residus, haurà de justificar igualment l’esmentada 
gestió de forma documental. 

Per tant, tots aquests materials seran retirats a abocador a través d’un gestor autoritzat que els reculli, els 
classifiqui i els porti al seu lloc de destinació (dipòsit controlat autoritzat).  

7.6. Obligacions documentals referides a RCDs 

Tenir documentada la quantitat total d’inert produït i la proporció que s’ha reutilitzat, reciclat, valoritzat i/o 
portat a abocador.  

 Si es contracta un gestor autoritzat: 

o Còpia de la seva autorització com a gestor autoritzat per la Comunitat Autònoma on 
desenvolupi la seva activitat. Amb això es comprova que l’empresa contractada està 
autoritzada per l’Administració. En aquest document queda definit quin residu pot gestionar, 
el tractament que realitza i la data límit per a la qual s’ha concedit l’autorització. 

o Documents d’acceptació dels residus contractats. 

o Albarans de retirada dels residus. 

o Documents de control i seguiment d’aquests residus. 

 Si es tracta d’abocador municipal, tenir arxivat: 

o Justificant que l’abocador està autoritzat. 

o Els resguards de lliurament de residus, tant si la retirada la realitza la pròpia obra com si la 
recollida està subcontractada.  

 Aquests resguards hauran de contenir com a mínim: 

o Data d’abocament. 

o Denominació de l’abocador. 

o Quantitat dipositada. 

o Matrícula del camió. 

7.7. Bones pràctiques per a la gestió de RCDs 

Les mesures anteriorment descrites s’acompanyen d’una relació de bones pràctiques que es detallen a 
continuació: 

Runes: 

 Emmagatzemar i utilitzar els materials amb compte per no trencar peces innecessàriament. 

 Delimitar una o diverses zones on dipositar-los i no realitzar abocaments incontrolats. (Preferentment 
acumular aquest tipus de residus junts). 
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 Aplicar tècniques de reutilització, minimització o reciclat d’aquests residus: 

o Reutilitzar els retalls de peces d’obres de fàbrica i petits elements per solucionar detalls que 
necessitin peces de dimensions més petites. 

o Matxucar i reciclar com a farciments d’obra les retallades que no es puguin reutilitzar. 

o Si no es barregen els residus de formigó amb els de maçoneria, guixos o plaques de cartró-
guix, es podran reutilitzar com a àrid per a formigó. 

o En obres civils, les restes de formigó i aglomerat de demolició de ferms poden reutilitzar-se 
com a tot-u artificial en subbases de carreteres i en farcits de terraplens. 

 Portar un registre de la quantitat total d’inert produït i la proporció que s’ha reutilitzat, reciclat, valorat 
i portat a abocador. 

Material sobrant d’excavació (terra no vegetal i/o pedres o roques): 

 Reutilitzar-lo a la mateixa obra, o en una altra, per a terraplens, esculleres, restauració de pedreres, 
restauració d’abocadors, etc., sempre que sigui possible. 

Encofradors - Desencofradors: 

 Realitzar els talls de fusta amb precisió per aprofitar ambdós costats de les peces. 

 Reutilitzar els elements de fusta el major nombre de vegades possible, respectant sempre les 
exigències de qualitat. 

 Emmagatzemar correctament els materials per protegir-los de la intempèrie i evitar el seu 
deteriorament i transformació en residu. 

Ferralla: 

 Emmagatzemar els materials perillosos atenent les indicacions del fabricant a les fitxes de seguretat 
(control d’apilaments, incompatibilitat amb altres materials, etc.) i gestionar correctament els residus. 

 A l’obra hi ha d’haver una zona específica per a l’emmagatzemament dels residus i envasos 
considerats perillosos, on s’han d’ubicar diferents contenidors etiquetats segons el tipus de residu 
perillós que poden acceptar. 

 Emmagatzemar cada tipus de residu perillós atenent les indicacions de l’etiqueta que l’acompanya. 

 Evitar la barreja d’envasos de residus perillosos incompatibles entre si. 

 Tapar els contenidors. 

 Respectar el temps límit d’emmagatzemament. 

Altres residus: fusta, metalls, vidre, paper, cartró i/o plàstic: 

 Mantenir l’obra neta d’embalatges, papers, ampolles i altres envasos. 
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 No separar l’embalatge fins que es vagi a emprar el producte. 

 Utilitzar materials sense embalatge o que vinguin embolicats en embalatges reciclats o reciclables. 

 Delimitar àrees per tipus de residu per al seu dipòsit. Això facilitarà la gestió posterior. 

 Separar els residus des de l’inici de la seva generació. 

 Incloure als contractes dels subministradors la possibilitat que gestionin i/o retirin les restes 
d’envasos i embalatges. 

 Segregació de fusta i cordes per a reutilització i utilització d’embalatges de paper reciclat. 

8. Estimació dels costos de tractament dels residus 

L’estimació del cost del tractament i gestió dels residus de construcció i demolició s’indica a l’apartat de 
pressupost d’aquest annex utilitzant els preus segons el banc de preus d'enginyeria civil ITEC 2020. El 
coeficient de despeses indirectes és igual al del projecte 5,00%. 

El transport i la deposició de terres no està inclòs en aquest pressupost de gestió de residus, està inclosa a 
les partides d'obra del pressupost general de l'obra. 

L’estimació del cost total de la gestió i transport dels residus, incloent el cànon, suma 14.629,11 € (catorze 
mil sis-cents vint-i-nou euros amb onze cèntims). 

Aquest cost s’inclou en el Pressupost d’Execució Material de l’obra. 
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 21,17000 €
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

23,18000 €
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B2RA-28TQ t Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

94,00000 €

B2RA-28TS t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

20,00000 €
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 P2R1-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 22,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

Subtotal: 21,17000 21,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31755

COST DIRECTE 21,48755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,56193

P-2 P2R2-EU4A m3 Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 42,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TQ t Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,430  x 94,00000 = 40,42000

Subtotal: 40,42000 40,42000

COST DIRECTE 40,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,02100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,44100

P-3 P2R2-EU4J m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 21,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TS t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000  x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 20,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,00000

P-4 P2R5-DT2V m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu Parcial Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

COST DIRECTE 23,18000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,33900
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1. PLEC DE CONDICIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Es descriuen a continuació les determinacions particulars incloses al Plec de Prescripcions Tècniques del 
Projecte, en relació amb l’emmagatzematge, manipulació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició a obra: 

Amb caràcter General: 

 La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per 
part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 

 Certificació dels medis emprats. Es obligació del contractista proporcionar a la Direcció d’Obra i a la 
Propietat, els certificats dels contenidors emprats així com dels punts d’abocament final, ambdós 
emesos per entitats autoritzades. 

 Neteja de les obres. Es obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de 
runes com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 
com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades per a que l’obra presenti 
un bon aspecte. 

Amb caràcter Particular: 

 Dipòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³ i/o 
contenidors metàl·lics específics, amb la ubicació i condicionants que estableixen les ordenances 
municipals. Aquest, també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de 
residus. 

 El depòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es realitzi en 
contenidors o amàs, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada. 

Annex 10. Estudi de Gestió de Residus. 
Plec de Condicions 

Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 
Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-AN-LE-GE-A10-EGR-Plec-D01 
 Página 3 de 3 

 Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant 
la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim 15cm al llarg en tot el seu 
perímetre, figurant en els mateixos, la raó social, el CIF i el telèfon del titular del contenidor / envàs. 
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres mitjans de 
contenció i emmagatzematge de residus. 

 El responsable de l'obra a què presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a 
evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats, o coberts almenys, 
fora de l'horari de treball, per a evitar el depòsit de residus aliens a l'obra a què presten servei. 

 A l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació 
de cada tipus de RCD. 

 S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…), 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge 
o deposició. En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals 
d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 

 S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de reciclatge, 
abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització autonòmica, així mateix s'haurà de 
contractar només transportistes o gestors autoritzats. Es durà a terme un control documental en què 
quedaran reflectits els avals de retirada i entrega final de cada transport de residus. 

 La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es troben en una obra es regiran 
d'acord amb la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. 
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjars, envasos…) seran 
gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

 Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Orde MAM/304/2002 de 8 
de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista 
europea de residus per a poder considerar-los com perillós o no perillosos. En qualsevol cas sempre 
es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de febrer sobre la prevenció i reducció de la 
contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant recollides en el R.D. 396/2006, 
de 31 de març. 

 Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades com a runes. 

 S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de 
fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels amassos o contenidors de 
runes amb components perillosos. 

 Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls 
degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en cavallons d'altura no 
superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres 
materials. 
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P - PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

P2R1- -  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2R1-EU9S. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Apèndix 1.  Plec de Condicions de Partides 
d’obra de Gestió de Residus 

Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 
Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb 
el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 

- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 

- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 
han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies 
perilloses) 

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses) 

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" 
de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb 
la separació selectiva prevista. 

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

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

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

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
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Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

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

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

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

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

P2R2- -  DEPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2R2-EU4J,P2R2-EU4A. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
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Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


GE6575-AN-LE-GE-A10-EGR-PlecPart-D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 6 de 9  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre 
la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon  

 

P2R5- -  TRANSPORT DE RESIDUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2R5-DT2V. 

 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició 
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- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

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

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

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

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

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

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

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

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" 
de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l'aprovació de la DF. 
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TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

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

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 

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

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST GE6565-EGR
Capítol 01  CLASSIFICACIÓ

1 P2R1-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum
2 170107 - Mescles formigó 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
3 170302 - Mescles bituminoses 162,880 162,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,020

Obra 01 PRESSUPOST GE6565-EGR
Capítol 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 P2R5-DT2V m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum
2 170107 - Mescles formigó 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
3 170302 - Mescles bituminoses 162,880 162,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,020

Obra 01 PRESSUPOST GE6565-EGR
Capítol 03  DEPOSICIÓ CONTROLADA

1 P2R2-EU4J m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum
2 170107 - Mescles formigó 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,140

2 P2R2-EU4A m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum
2 170302 - Mescles bituminoses 162,880 162,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,880

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P2R1-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

22,56 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 P2R2-EU4A m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

42,44 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 P2R2-EU4J m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,00 €

(VINT-I-UN EUROS)

P-4 P2R5-DT2V m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

24,34 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 P2R1-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

22,56 €

Altres conceptes 22,56000 €

P-2 P2R2-EU4A m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

42,44 €

B2RA-28TQ t Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,42000 €

Altres conceptes 2,02000 €

P-3 P2R2-EU4J m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,00 €

B2RA-28TS t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,00000 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-4 P2R5-DT2V m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

24,34 €

Altres conceptes 24,34000 €
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Gestió de Residus

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GE6565-EGR

Capítol 01 Classificació

1 P2R1-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

22,56 164,020 3.700,29

TOTAL Capítol 01.01 3.700,29

Obra 01 Pressupost GE6565-EGR

Capítol 02 Càrrega i transport

1 P2R5-DT2V m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 4)

24,34 164,020 3.992,25

TOTAL Capítol 01.02 3.992,25

Obra 01 Pressupost GE6565-EGR

Capítol 03 Deposició controlada

1 P2R2-EU4J m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

21,00 1,140 23,94

2 P2R2-EU4A m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

42,44 162,880 6.912,63

TOTAL Capítol 01.03 6.936,57

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Ll.
Estudi de Gestió de Residus

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Classificació 3.700,29

Capítol 01.02  Càrrega i transport 3.992,25

Capítol 01.03  Deposició controlada 6.936,57

Obra 01 Pressupost GE6565-EGR 14.629,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14.629,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost GE6565-EGR 14.629,11

14.629,11

euros
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1. Introducció  

El present annex es redacta per exposar el desenvolupament dels treballs corresponents Projecte 
Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobregat  

La durada estimada dels treballs és d’aproximadament 3,5 mesos.  

En el següent apartat s’adjunta el pla de treballs previst, detallant la durada de cada activitat i l’ordre en el 
que cal executar-se. 

 

2. Programa de treballs 

A continuació es presenta el programa de treballs previst, tenint en compte les diverses activitats 
considerades.  

Cal destacar que la durada dels treballs d’injecció s’ha calculat considerant un únic equip de 
perforació/injecció i amb uns rendiments de 12 m3 d’injecció de morter/dia. Aquesta dada s’ha extret 
d’experiència similars però pot patir variacions significatives en funció de  l’admissió de morter. En aquest 
sentit, i com que es tracta d’una partida difícil de preveure a nivell de rendiment, en cas d’obtenir 
rendiments inferiors es pot considerar la possibilitat de posar més d’un equip de perforació /injecció 
treballant en paral·lel, ja que les condicions espacials ho permeten.  

A11 Programa de treballs 
Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 

Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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Durada (dies) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TREBALLS PREVIS

Implantació a l'obra 2

Inventari patologies prèvies 1

Desviament de trànsit 1

Localització de seveis afectats 7

Sondejos per piezòmetres 2

Instal.lació d'instrumentació 1

INJECCIONS

Realització de camp de prova per injeccions 3

Injeccions 43

SUBSTITUCIÓ PLATAFORMA

Tall i demolició de paviment asfàltic 3

Excavació nova plataforma 5

Estesa geomalla 2

Reblert material seleccionat 4

Reblert tot-ú artificial 3

Execució capa paviment asfàltic AC16 surf B50/70 S 2

Execució capa paviment asfàltic AC22 bin B50/70 S 2

Total (dies) 81
Total (mesos) 3,6

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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1. Introducció 

En el present annex es mostra la justificació dels preus utilitzada per elaborar el pressupost de les obres del 
Projecte Constructiu “Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de 
Corbera de Llobregat”. 

Els preus que es presenten en l’esmentada justificació són d'Execució Material. 

2. Justificació de preus 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus del ITEC vigent en el moment de 
redacció (Banc ITEC 2020), realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.  

El percentatge de despeses indirectes a aplicar en aquest projecte s’ha estimat en un 5,0 %. 

3. Llistats de justificació de preus 

A continuació, es presenten en primer lloc els preus elementals, com són la mà d'obra, la maquinària i els 
materials, i en segon lloc els preus descompostos. 

 

Annex 12. Justificació de Preus 
Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 

Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 25,95000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,38000 €

A0140000 h Manobre 19,52000 €

A0D-0007 h Manobre 21,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,89000 €

A0F-000B h Oficial 1a 25,36000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,36000 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 64,73000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,72000 €

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 76,23000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 66,69000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 91,44000 €

C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 152,19000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,46000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 51,15000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 55,68000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 43,57000 €

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 42,31000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 33,03000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,19000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,92000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 41,84000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C1B0-006C h Máquina para pintar bandas de vial, autopropulsada 34,77000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,57000 €

C200U010 h Màquina taladradora 2,40000 €

C3H0-0074 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió alta (500 kg/cm2) i carro de perforació
per a barrines de 60 mm de diàmetre

431,90000 €

C3H1U001 h Equip de personal i maquinària complet per a perforació de micropilons i ancoratges, inclòs
injecció de beurada, compressor, grup electrògen i soldadura elèctrica

184,86000 €

C3H1-00771 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'injeccions de morter de baixa mobilitat 6.000,00000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,83000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 7,43000 €
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,60000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B033U020 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, per a formigons 21,16000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 9,49000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 15,43000 €

B055-065X1 t Ciment pòrtland CEM I SR amb resistència a sulfats,32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 132,34000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

B069-2A9H m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, HNE-15/B/20

61,21000 €

B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 1,49000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,89000 €

B3Z5U000 m3 Llot tixotròpic 10,12000 €

B9H1-0HSI t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

51,34000 €

B9H1-0HTD t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

60,66000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia 1,26000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales 2,01000 €

BFA1U106 m Tub de PVC, DN 63 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

0,98000 €

BRT001 m Geomalla per reforç basal de plataforma. Està formada per una matriu monoaxial de compostos
geosintètics. Cada banda està formada d'un nucli de filaments de poliester d'alta tenacitat.
Resistència última a la tracció de 400 KN/m.

4,50000 €

BV21U010 u Pern d'acer inoxidable per a fita d'anivellació, amb cap semiesfèric, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

9,80000 €

BV21U110 u Pern d'anivellació d'acer inoxidable, de 16 cm de llargària i numerat, per a façanes i paraments,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

12,21000 €

BV2FU320 u Campanya diària de mesures de fins a 40 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i
mira invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació típica amb doble
anivellació, inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de topografia necessaris, amortitzacions
o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament
de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

315,66000 €

BVG6U010 u Piezòmetre de resposta ràpida, de corda vibrant amb rang de 0 a 5 Kp/cm2 i precisió del 0,5% amb
element porós, amb part proporcional de conductors apantallats i protegit amb tub de PVC, estesa
de cable i connexió fins a l'armari de presa de dades i d'enregistrament i arqueta de protecció amb
tapa, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

358,00000 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 JV21U010 u Fita d'anivellació en superfície Rend.: 4,000 25,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 4,88000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,38000 = 5,84500

Subtotal: 10,72500 10,72500

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,43000 = 1,85750

Subtotal: 1,85750 1,85750

Materials

BV21U010 u Pern d'acer inoxidable per a fita d'anivellació, amb
cap semiesfèric, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

1,000  x 9,80000 = 9,80000

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 1,600  x 0,89000 = 1,42400

BFA1U106 m Tub de PVC, DN 63 mm, PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

0,800  x 0,98000 = 0,78400

Subtotal: 12,00800 12,00800

COST DIRECTE 24,59050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,82003

P-2 JV21U110 u Pern d'anivellació d'acer inoxidable, de 16 cm de
llargària i numerat, instal·lat en façanes i paraments i
posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures,
segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

Rend.: 5,000 27,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 25,95000 = 1,29750

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,38000 = 4,67600

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 3,90400

Subtotal: 9,87750 9,87750

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 1,000 /R x 3,57000 = 0,71400

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,83000 = 1,16600

C200U010 h Màquina taladradora 1,000 /R x 2,40000 = 0,48000

Subtotal: 2,36000 2,36000

Materials

B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 1,000  x 1,49000 = 1,49000

BV21U110 u Pern d'anivellació d'acer inoxidable, de 16 cm de
llargària i numerat, per a façanes i paraments, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

1,000  x 12,21000 = 12,21000

Subtotal: 13,70000 13,70000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 25,93750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,23438

P-3 JV2FU320 u Campanya diària de mesures de fins a 80 punts,
realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira
invar de codi de barres per a aconseguir lectures de
0,3 mm/km de desviació típica amb doble anivellació,
inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de
topografia necessaris, amortitzacions o lloguers,
calibratge i manteniment, emmagatzematge i
tractament de les dades, amb lliurament de l'informe
de les mesures realitzades en un termini inferior a 12
hores, inclòs desplaçament, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

Rend.: 1,000 331,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2FU320 u Campanya diària de mesures de fins a 80 punts, 
realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira
invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 
0,3 mm/km de desviació típica amb doble anivellació,
inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de 
topografia necessaris, amortitzacions o lloguers, 
calibratge i manteniment, emmagatzematge i 
tractament de les dades, amb lliurament de l'informe 
de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 
hores, inclòs desplaçament, segons condicions del 
Plec de Prescripcions Tècniques

1,000  x 315,66000 = 315,66000

Subtotal: 315,66000 315,66000

COST DIRECTE 315,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,78300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,44300

P-4 JVG6U010 u Piezòmetre de resposta ràpida, de corda vibrant amb
rang de 0 a 5 Kp/cm2 i precisió del 0,5% amb
element porós, totalment instal·lat muntat i acabat
amb conductors apantallats i protegit amb tub de
PVC, estesa de cable i connexió fins a l'armari de
presa de dades i d'enregistrament, inclòs execució de
cala manual per a detecció de serveis, 10m de
sondeig mecànic i recuperació de testimoni, arqueta
de protecció de 40x40 cm amb marc i tapa de fosa
dúctil classe B-125, segons UNE-EN 124, instal·lat,
manteniment durant la campanya de lectures i
posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures,
amb enderroc d'arqueta, reposició de paviment amb
base i paviment, inclòs càrrega i transport de residus
a l'abocador, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 1,000 2.747,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 25,95000 = 6,48750

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 23,38000 = 187,04000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 19,52000 = 156,16000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 349,68750 349,68750

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 55,68000 = 55,68000

C3H1U001 h Equip de personal i maquinària complet per a
perforació de micropilons i ancoratges, inclòs injecció
de beurada, compressor, grup electrògen i soldadura
elèctrica

8,000 /R x 184,86000 = 1.478,88000

Subtotal: 1.534,56000 1.534,56000

Materials

B3Z5U000 m3 Llot tixotròpic 0,004  x 10,12000 = 0,04048

B033U020 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

0,004  x 21,16000 = 0,08464

BVG6U010 u Piezòmetre de resposta ràpida, de corda vibrant amb
rang de 0 a 5 Kp/cm2 i precisió del 0,5% amb
element porós, amb part proporcional de conductors
apantallats i protegit amb tub de PVC, estesa de
cable i connexió fins a l'armari de presa de dades i
d'enregistrament i arqueta de protecció amb tapa,
segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

1,000  x 358,00000 = 358,00000

Subtotal: 358,12512 358,12512

Partides d'obra

JVZ2U020 u Retirada de qualsevol arqueta de dispositiu
d'auscultació reblert de la mateixa i amb reposició de
paviment de pedra natural, inclòs tota la maquinària,
personal i mitjans materials per a la seva correcta
realització, inclòs càrrega i transport de residus a
l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

1,000  x 374,58095 = 374,58095

Subtotal: 374,58095 374,58095

COST DIRECTE 2.616,95357
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 130,84768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.747,80125

P-5 JVZ1T001 u Execució de cala manual per a detecció de serveis
fins a 2 m de profunditat

Rend.: 1,000 633,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 4,000 /R x 25,95000 = 103,80000

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 23,38000 = 187,04000

A0140000 h Manobre 16,000 /R x 19,52000 = 312,32000

Subtotal: 603,16000 603,16000

COST DIRECTE 603,16000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,15800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 633,31800

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

JVZ2U020 u Retirada de qualsevol arqueta de dispositiu
d'auscultació reblert de la mateixa i amb reposició de
paviment de pedra natural, inclòs tota la maquinària,
personal i mitjans materials per a la seva correcta
realització, inclòs càrrega i transport de residus a
l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 1,000 393,31 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 P2146-DJ2U m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /R x 64,73000 = 3,10704

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,002 /R x 91,44000 = 0,18288

Subtotal: 3,28992 3,28992

COST DIRECTE 3,28992
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45442

P-7 P214W-FEMH m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 21,89000 = 2,18900

Subtotal: 2,18900 2,18900

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 8,46000 = 0,84600

Subtotal: 0,84600 0,84600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03284

COST DIRECTE 3,06784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22123

P-8 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,044 /R x 86,46000 = 3,80424

Subtotal: 3,80424 3,80424

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,80424
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99445

P-9 P221E-AWDT m3 Excavación de zanja en presencia de servicios hasta
2 m de profundidad, en terreno blando (SPT <20),
realizada con retroexcavadora e con las tierras
dejadas al borde

Rend.: 1,000 12,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,170 /R x 21,17000 = 3,59890

Subtotal: 3,59890 3,59890

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,164 /R x 51,15000 = 8,38860

Subtotal: 8,38860 8,38860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05398

COST DIRECTE 12,04148
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,64356

P-10 P2252-548R m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 14,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 67,72000 = 0,94808

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 66,69000 = 0,46683

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 91,44000 = 0,82296

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 42,31000 = 0,29617

Subtotal: 2,53404 2,53404

Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,200  x 9,49000 = 11,38800

B011-05ME m3 Aigua 0,050  x 1,60000 = 0,08000

Subtotal: 11,46800 11,46800

COST DIRECTE 14,00204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70214

P-11 P240-DYOO m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Rend.: 1,000 10,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 152,19000 = 1,05011

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,278 /R x 33,03000 = 9,18234
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,23245 10,23245

COST DIRECTE 10,23245
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,74407

P-12 P312-T4SS m3 Hormigón sulfatoresistente de uso no estructural de
resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
HNE-15/B/2 SR

Rend.: 1,000 75,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 21,17000 = 9,31480

Subtotal: 9,31480 9,31480

Materials

B069-2A9H m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, HNE-15/B/20

1,020  x 61,21000 = 62,43420

Subtotal: 62,43420 62,43420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13972

COST DIRECTE 71,88872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,59444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,48316

P-13 P342T0001 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'injeccions profundes de morter de baixa
mobilitat

Rend.: 1,000 6.300,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3H1-00771 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'injeccions de morter de baixa mobilitat

1,000 /R x 6.000,00000 = 6.000,00000

Subtotal: 6.000,00000 6.000,00000

COST DIRECTE 6.000,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 300,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.300,00000

P-14 P34T0001 m Columna de terreny consolidat amb injeccions de
morter de baixa mobilitat, amb un consum de morter
de 600 l/m (amb ciment resistent a sulfats SR), fins a
15 m de profunditat. El preu inclou tota la perforació
necessària per injectar a les profunditats establertes.

Rend.: 1,000 119,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,109 /R x 21,17000 = 2,30753

A0E-000A h Manobre especialista 0,109 /R x 21,89000 = 2,38601

A0F-000B h Oficial 1a 0,218 /R x 25,36000 = 5,52848

Subtotal: 10,22202 10,22202
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C3H0-0074 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió alta (500 kg/cm2) i carro de perforació per a
barrines de 60 mm de diàmetre

0,109 /R x 431,90000 = 47,07710

Subtotal: 47,07710 47,07710

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 0,900  x 17,37000 = 15,63300

B055-065X1 t Ciment pòrtland CEM I SR amb resistència a
sulfats,32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel

0,300  x 132,34000 = 39,70200

B011-05ME m3 Aigua 0,300  x 1,60000 = 0,48000

Subtotal: 55,81500 55,81500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25555

COST DIRECTE 113,36967
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,66848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,03815

P-15 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

Rend.: 1,000 23,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 21,17000 = 0,88914

Subtotal: 0,88914 0,88914

Maquinària

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 66,69000 = 1,13373

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /R x 76,23000 = 1,75329

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 43,57000 = 0,21785

Subtotal: 3,10487 3,10487

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,200  x 15,43000 = 18,51600

B011-05ME m3 Aigua 0,050  x 1,60000 = 0,08000

Subtotal: 18,59600 18,59600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01334

COST DIRECTE 22,60335
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,73351

P-16 P9H5-E835 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

Rend.: 1,000 57,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 25,36000 = 0,40576

A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 21,17000 = 1,52424

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,93000 1,93000

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 67,72000 = 0,67720

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 61,92000 = 0,61920

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976

Subtotal: 1,72616 1,72616

Materials

B9H1-0HSI t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa
per a capa intermèdia i granulat calcari

1,000  x 51,34000 = 51,34000

Subtotal: 51,34000 51,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02895

COST DIRECTE 55,02511
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,75126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,77637

P-17 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 67,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 25,36000 = 0,40576

A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 21,17000 = 1,52424

Subtotal: 1,93000 1,93000

Maquinària

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 61,92000 = 0,61920

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 67,72000 = 0,67720

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976

Subtotal: 1,72616 1,72616

Materials

B9H1-0HTD t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000  x 60,66000 = 60,66000

Subtotal: 60,66000 60,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02895

COST DIRECTE 64,34511
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,21726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,56237

P-18 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH

Rend.: 1,000 539,04 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 21,89000 = 43,78000

Subtotal: 43,78000 43,78000

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 5,000 /R x 41,84000 = 209,20000

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 28,19000 = 19,73300

Subtotal: 228,93300 228,93300

Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1.000,000  x 0,24000 = 240,00000

Subtotal: 240,00000 240,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65670

COST DIRECTE 513,36970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,66849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 539,03819

P-19 P9RT001 m2 Geomalla per reforç basal de plataforma formada per
una matriu monoaxial de compostos geosintètics.
Cada banda està formada d'un nucli de filaments de
poliester d'alta tenacitat. Resistència longitudinal a
tracció de 400 KN/m i una elongació no inferior al
9,5%. Inclos el material i la col.locació a obra.

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,020 /R x 21,89000 = 0,43780

A0F-000B h Oficial 1a 0,020 /R x 25,36000 = 0,50720

Subtotal: 0,94500 0,94500

Materials

BRT001 m Geomalla per reforç basal de plataforma. Està
formada per una matriu monoaxial de compostos
geosintètics. Cada banda està formada d'un nucli de
filaments de poliester d'alta tenacitat. Resistència
última a la tracció de 400 KN/m.

1,000  x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 5,44500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71725

P-20 PBA3-DXMO m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal
continua para uso permanente y retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 15 cm
de anchura, con pintura acrílica de color blanco y
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente
mediante pulverización

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 25,36000 = 0,25360

A0D-0007 h Manobre 0,005 /R x 21,17000 = 0,10585
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,35945 0,35945

Maquinària

C1B0-006C h Máquina para pintar bandas de vial, autopropulsada 0,005 /R x 34,77000 = 0,17385

Subtotal: 0,17385 0,17385

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales 0,1224  x 2,01000 = 0,24602

BBA0-0SD5 kg Microesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia

0,0765  x 1,26000 = 0,09639

Subtotal: 0,34241 0,34241

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00539

COST DIRECTE 0,88110
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92516

P-21 XT0001 ud Partida alçada a justificar  per reposició de reg Rend.: 1,000 800,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 XT0002 ud Partida alçada a justificar  d'acció cultural (1%) Rend.: 1,000 4.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 XT0003 ud Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra Rend.: 1,000 10.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-24 XT0004 ud Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i
Salud de l'obra

Rend.: 1,000 7.492,73 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 XT0005 ud Partida alçada a justificar per inventari d'estructures,
edificis i serveis existents en l'ambit de l'obra

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-26 XT0006 ud Partida alçada a justificar per Gestió de Residus Rend.: 1,000 14.629,11 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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NOTA:

PRÈVIAMENT A L'EXECUCIÓ DE TALADRES PER A LES INJECCIONS DE MILLORA

SERÀ NECESSARI COMPROBAR LA SITUACIÓ EN PLANTA I PROFUNDITAT DELS

SERVEIS ENTERRATS EXISTENTS. EN CAS D'INTERFERÈNCIA, SERÀ NECESSARI

EL REPLANTEIG DELS PUNTS EN CONFLICTE.

LLEGENDA

INJECCIONS VERTICALS (8.00m).

INJECCIONS VERTICALS (10.00m).

INJECCIONS INCLINADES (14.00m).
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CODI
TALADRE DISPOSICIÓ

PROF. INICI
INJECCIÓ (m)

PROF.T FINAL
INJECCIÓ (m)

A14 Vertical 2 10
A15 Vertical 3 10
B14 Vertical 2 10
B15 Vertical 3 10
C14 Vertical 2 10
C15 Vertical 3 10
D13 Vertical 2 10
D14 Vertical 2 10
D15 Vertical 3 10
E13 Vertical 2 10
E14 Vertical 1 10
E15 Vertical 3 10
F6 Vertical 3 10
F7 Vertical 3 10
F8 Vertical 3 10
F9 Vertical 3 10

F10 Vertical 3 10
F12 Vertical 2 10
F13 Vertical 1 10
F14 Vertical 1 10
F15 Vertical 3 10
G5 Vertical 3 8
G6 Vertical 3 10
G7 Vertical 3 10
G8 Vertical 3 10
G9 Vertical 2 10

G10 Vertical 2 10
G11 Vertical 2 10
G12 Vertical 1 10
G13 Vertical 1 10
G14 Vertical 1 10
G15 Vertical 3 10
H5 Vertical 2 8
H6 Vertical 2 10
H7 Vertical 2 10
H8 Vertical 2 10
H9 Vertical 1 10

H10 Vertical 1 10
H11 Vertical 1 10
H12 Vertical 1 10
H13 Vertical 1 10
H14 Vertical 1 10
H15 Vertical 3 10
I3 Vertical 3 8
I4 Vertical 3 8

CODI
TALADRE DISPOSICIÓ

PROF. INICI
INJECCIÓ (m)

PROF.T FINAL
INJECCIÓ (m)

I5 Vertical 2 8

I6 Vertical 1 10

I7 Vertical 1 10

I8 Vertical 1 10

I9 Vertical 1 10

I10 Vertical 1 10

I11 Vertical 1 10

I12 Vertical 1 10

I13 Vertical 1 10

I14 Vertical 1 10

I15 Vertical 3 10

I16 Vertical 3 10

J2 Vertical 3 8

J3 Vertical 2 8

J4 Vertical 2 8

J5 Vertical 1 8

J6 Vertical 1 10

J7 Vertical 1 10

J8 Vertical 1 10

J9 Vertical 1 10

J10 Vertical 1 10

J11 Vertical 1 10

J12 Vertical 1 10

J13 Vertical 1 10

J14 Vertical 3 10

J15 Vertical 3 10

J16 Vertical 1 10

K1 Vertical 4 8

K2 Vertical 2 8

K3 Vertical 1 8

K4 Vertical 1 8

K5 Vertical 1 8

K6 Vertical 1 10

K6-incl Inclinat 1 14

K7 Inclinat 1 14

K8 Inclinat 1 14

K9 Inclinat 1 14

K10-incl Inclinat 1 14

K10 Vertical 1 10

K11 Vertical 1 10

K12 Vertical 1 10

K13 Vertical 1 10

K14 Vertical 3 10

K15 Vertical 3 10

K16 Vertical 1 10

CODI
TALADRE DISPOSICIÓ

PROF. INICI
INJECCIÓ (m)

PROF.T FINAL
INJECCIÓ (m)

L1 Vertical 4 8

L2 Vertical 1 8

L3 Vertical 1 8

L4 Vertical 1 8

L5 Vertical 1 8

L11 Vertical 1 10

L11-incl Inclinat 1 14

L12 Vertical 1 10

L13 Vertical 1 10

L14 Vertical 3 10

L15 Vertical 3 10

L16 Vertical 1 10

L17 Vertical 1 10

M2 Vertical 1 8

M3 Vertical 1 8

M4 Vertical 1 8

M5 Vertical 1 8

M11-incl Inclinat 1 14

M11 Vertical 1 10

M12 Vertical 1 10

M13 Vertical 1 10

M14 Vertical 3 10

M15 Vertical 3 10

M16 Vertical 1 10

M17 Vertical 1 10

N2 Vertical 1 8

N3 Vertical 1 8

N4 Vertical 1 8

N5 Vertical 1 8

N11-incl Inclinat 1 14

N11 Vertical 1 10

N12 Vertical 1 10

N13 Vertical 1 10

N14 Vertical 3 10

N15 Vertical 3 10

N16 Vertical 1 10

O2 Vertical 4 8

O3 Vertical 1 8

O4 Vertical 1 8

O5 Vertical 1 8

O11-incl Inclinat 1 14

O11 Vertical 1 10

O11-ref Vertical 1 10

O12 Vertical 1 10

O13 Vertical 1 10

CODI
TALADRE DISPOSICIÓ

PROF. INICI
INJECCIÓ (m)

PROF.T FINAL
INJECCIÓ (m)

O14 Vertical 1 10

O14-ref Vertical 3 10

O15-ref Vertical 3 10

O15 Vertical 4 10

O16 Vertical 4 10

O17 Vertical 1 10

P3 Vertical 3 8

P4 Vertical 3 8

P5 Vertical 3 8

P6 Vertical 1 10

P10 Vertical 1 10

P11 Vertical 1 10

P12 Vertical 1 10

P13 Vertical 1 10

P14 Vertical 3 10

P15 Vertical 4 10

P16 Vertical 1 10

P17 Vertical 1 10

Q3 Vertical 4 8

Q4 Vertical 3 8

Q5 Vertical 3 8

Q6 Vertical 3 10

Q7 Vertical 3 10

Q8 Vertical 3 10

Q9 Vertical 1 10

Q10 Vertical 1 10

Q11 Vertical 1 10

Q12 Vertical 4 10

Q13 Vertical 4 10

Q14 Vertical 3 10

Q15 Vertical 1 10

Q16 Vertical 1 10

R4 Vertical 1 8

R5 Vertical 1 8

R6 Vertical 1 10

R7 Vertical 3 10

R8 Vertical 3 10

R9 Vertical 3 10

R10 Vertical 1 10

R11 Vertical 4 10

R13 Vertical 4 10

R14 Vertical 3 10

R15 Vertical 1 10

R16 Vertical 1 10

S4 Vertical 4 8

CODI
TALADRE DISPOSICIÓ

PROF. INICI
INJECCIÓ (m)

PROF.T FINAL
INJECCIÓ (m)

S5 Vertical 1 8

S6 Vertical 1 10

S7 Vertical 1 10

S8 Vertical 1 10

S9 Vertical 3 10

S10 Vertical 3 10

S12 Vertical 4 10

S13 Vertical 3 10

S14 Vertical 3 10

S15 Vertical 1 10

T5 Vertical 4 8

T6 Vertical 1 10

T7 Vertical 1 10

T8 Vertical 4 10

T11 Vertical 3 10

T12 Vertical 1 10

T13 Vertical 3 10

T14 Vertical 3 10

U6 Vertical 1 10

U7 Vertical 4 10

U10 Vertical 4 10

U11 Vertical 3 10

U12 Vertical 3 10

U13 Vertical 3 10

V9 Vertical 4 10

V10 Vertical 1 10

V11 Vertical 3 10

V12 Vertical 3 10

W8 Vertical 4 10

W9 Vertical 1 10

W10 Vertical 1 10

W11 Vertical 1 10

W12 Vertical 3 10

W13 Vertical 3 10

X9 Vertical 1 10

X10 Vertical 1 10

X11 Vertical 1 10

X12 Vertical 3 10

Y10 Vertical 1 10

Y11 Vertical 1 10

Y12 Vertical 1 10

Y13 Vertical 3 10
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LÍMIT SUPERIOR INJECCIÓ

DETALL 2

SECCIÓ TIPUS DE TRACTAMENT <1m DELS SERVEIS EXISTENTS

(Zones amb interferència amb Serveis Existents)

Escala 1:50

DETALL 1

SECCIÓ TIPUS DE TRACTAMENT

(Zones sense interferència amb Serveis Existents)

Escala 1:50

INJECCIONS DE MORTER DE

BAIXA MOBILITAT

Dmín= 0.5m

Dmín= 0.5m

INJECCIONS DE MORTER DE

BAIXA MOBILITAT

SERVEI EXISTENT

NOVA PLATAFORMA

NOVA PLATAFORMA

CARACTERÍSTIQUES GEOMALLA DE REFORÇ:

* MALLA BIAXIAL O DOBLE CAPA DE MALLA MONOAXIAL ORTOGONALMENT COL·LOCADA.

* RESISTÈNCIA LONGITUDINAL A TRACCIÓ AMBDÓS DIRECCIONS: 400kN/m

* ELONGACIÓ MÀXIMA A 400kN/m = 9.5%

CARACTERÍSTIQUES INJECCIONS DE MORTER DE BAIXA MOBILITAT:

* RESISTÈNCIA A COMPRESIÓ A 28DIES > 5 MPa

* MORTER AMB CIMENT  SULFATO RESISTENT  (SR)

* VOLUM MÀXIM D'ADMISSIÓ DE 0,6M3 PER CADA 0.5m EN TERRENY SENSE CAVITAT

* INJECCIÓ CONTINUA I SENSE INTERRUPCIONS, AMB VELOCITAT COMPRESA ENTRE 50 I 60 LITRES DE MORTER/MINUT.

* DIÀMETRE DE LES COLUMNES DE INJECCIÓ ESPERABLES: 50 A 100cm.

GEOMALLA TIPUS. GEOMALLA DE REFORÇ MONOAXIAL

(2 CAPES ORTOGONALMENT COL.LOCADES).

RESISTÈNCIA ÚLTIMA A LA TRACCIÓ: 400KN/m

GEOMALLA TIPUS. GEOMALLA DE REFORÇ MONOAXIAL

(2 CAPES ORTOGONALMENT COL.LOCADES).

RESISTÈNCIA ÚLTIMA A LA TRACCIÓ: 400KN/m
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DETALL 3

PLATAFORMA i FERM

Escala 1:25

0.05m de AC16 surf B50/70 GRANÍTICA

0.05m de AC22 BIN B50/70 CALCÀRIA

TOT-Ú ARTIFICIAL

SÒL SELECCIONAT

NOTA:

EN ELS CASOS ON LA PRESÈNCIA DE SERVEI CONDICIONI

LA PROFUNDITATDE LA SUBSTITUCIÓ DE LA PLATAFORMA,

S'ADAPTARÀ ELIMINANT LA CAPA DE SÒL SELECCIONAT.

GEOMALLA TIPUS. GEOMALLA DE REFORÇ MONOAXIAL

(2 CAPES ORTOGONALMENT COL.LOCADES).

RESISTÈNCIA ÚLTIMA A LA TRACCIÓ: 400KN/m

0.05m de AC16 surf B50/70 GRANÍTICA

0.05m de AC22 BIN B50/70 CALCÀRIA

TOT-Ú ARTIFICIAL

SÒL SELECCIONAT

FORMIGÓ EN MASSA

(15 N/mm²)

DETALL 4

RASTRELL D'ANCORATGE DE LA GEOMALLA

Escala 1:50

GEOMALLA TIPUS. GEOMALLA DE REFORÇ MONOAXIAL

(2 CAPES ORTOGONALMENT COL.LOCADES).

RESISTÈNCIA ÚLTIMA A LA TRACCIÓ: 400KN/m

NOTA:

LA SITUACIÓ EN PLANTA D'AQUEST RASTRELL QUEDARÀ

CONDICIONADA ALS SERVEIS EXISTENTS i CALDRÀ

ADAPTAR-HO PER NO GENERAR-NE CAP AFECTACIÓ.

EL RASTRELL HA DE PROCURAR SEGUIREL PERIMETRE DEL

TRACTAMENT DE FORMA TANGENT A LES INJECCIONS

REALITZADES.

RASTRELL EXTERIOR
RASTRELL INTERIOR

VEURE DETALL 4
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S-3

S-4

S-5

S-2

S-1

PERFIL 2

PERFIL 1

ALTERACIONS CONJUNTES

ALTERACIONS DEL SUBSÒL

INVESTIGACIÓ GEOTÈCNICA

SONDEIG EXECUTAT

S-1
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ZONA DE MAQUINÀRIA

TANCA PERIMETRAL
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ZONA D'ACOPI

ZONA DE MAQUINÀRIA

ZONA DE SERVEIS D'OBRA

MENJADOR

VESTUARI

SANITARI

TANCA PERIMETRAL

DE 2.0m D'ALÇADA DE MALLA D'ACER

ELECTROSOLDADA AMB PEUS DE

FORMIGÓ

VEURE PLÀNOL  DETALL

INSTAL.LACIONS AUXILIARS

ZONA D'ACOPI

(Superfície 110.401m²)

ZONA DE MAQUINÀRIA

(Superfície 139.087m²)

ZONA DE SERVEIS D'OBRA

(Superfície 143.611m²)

LLEGENDA

CONTENIDOR PER A RESIDUS ESPECIALS

CONTENIDOR PER A RESIDUS NO ESPECIALS BARREJATS

CONTENIDOR PER A RESIDUS INERTS BARREJATS
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ARQUETA

60x60x60cm

PAS A TRAVÉS DE

MUR DE FORMIGÓ
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NOTA : P1133

             Prof. 2.80m

LLEGENDA DE SERVEIS EXISTENTS

CANONADA D'AIGUA EXISTENT DE FUD

XARXA DE CLAVEGUERAM EXISTENT

LÍNIA ELÉCTRICA SOTERRADA DE BAIXA TENSIÓ

EXISTENT

CANALITZACIÓ DE GAS EXISTENT

LÍNIA DE TELEFÒNICA EXISTENT

CANONADA D'AIGUA EXISTENT DE PE

XARXA DE CALOR CANALITZACIÓ ELÈTRICA 250mm

ARQUETA

XARXA DE CALOR CANALITZACIÓ ELÈTRICA 200mm
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FASE 1:

LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS

AMB CALA MANUAL

FASE 2:

INJECCIONS AMB MORTER DE BAIXA MOBILITAT

SERVEI EXISTENT

SERVEI EXISTENT

P, Mínim 1.00m o segons Servei Existent
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FASE 3:

EXCAVACIÓ PER SUBSTITUCIÓ DE PLATAFORMA

EXISTENT

SERVEI EXISTENT

FASE 4:

ESTESA DE GEOMALLA AL FONS DE L'EXCAVACIÓ

SERVEI EXISTENT

GEOMALLA

FASE 5:

EXECUCIÓ NOVA PLATAFORMA AMB SÒL SELECCIONAT i FERM

SERVEI EXISTENT

GEOMALLA

SÒL SELECIONAT

NOU FERM
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DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 
Llobregat. 

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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Plec General 
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1. Objecte del plec i àmbit d’aplicació 

1.1. Objecte del plec general de prescripcions tècniques 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions, 
criteris i normes que regiran la construcció del Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça 
dels Països Catalans de Corbera de Llobregat,.  

Les obres projectades tenen per objecte reparar el ferm i el subsol de la Plaça dels Països Catalans degut a 
l’aparició d’esvorancs després d’episodis de pluja intensa, mitjançant les actuacions següents: 

 Millora del subsol mitjançant injeccions de baixa mobilitat  

 Excavació de les capes superficials del terreny de la plaça  

 Substitució del terreny excavat de la plaça mitjançant material d’aportació i geomalla  

 Execució de nou paquet de ferm 

1.2. Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no siguin 
explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades al 
Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres prevaldrà per sobre d’aquestes 
Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut 
regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a 
l’establert en disposicions legals vigents. 

 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 

Llobregat  

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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1.3. Disposicions generals 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposi a ell serà d’aplicació la normativa 
vigent.  

Així mateix seran de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions tècniques aprovades per 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i els seus organisme. 

En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que guarden 
relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions complementàries o amb els treballs 
necessaris per realitzar-les. 

2. Condicions generals 

2.1. Documents del projecte 

S'entén per capítols contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests capítols, en cas de licitació sota pressupost, són: 
Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1 i Pressupost Total. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexes, amidaments i 
pressupostos parcials. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense 
que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han 
de considerar se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i 
amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 
tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents 
contractuals. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el que s'ha prescrit 
en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalien sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de ser executat com 
si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les 
unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

2.2. Direcció d’obra 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, podran 
ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-TS-LE-PlecGeneral_D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 6 de 28  

al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent 
“Llibre d’Ordenances” d’Obra. 

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la Direcció 
d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre 
de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament 
ambivalents, tenint en compte l’anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, les 
funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables. 

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat o 
en la persona o entitat designada per l’esmentada entitat. 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten 
a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

 Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les 
condicions contractuals. 

 Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 
degudament autoritzades, i el compliment del cronograma de treballs. 

 Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva 
decisió. 

 Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions 
de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. 

 Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

 Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment 
del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents. 

 Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 
permisos i autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per 
ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció 
immediata, per la qual el Contractista deurà posar a la seva disposició el personal, material de l’obra i 
maquinària necessària. 

 Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents del 
contracte. 

 Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a 
les normes legals establertes. 

 El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment de 
les funcions a aquest encomanades. 
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 Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

2.3. Organització i representació del contractista. 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions del personal que 
compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, 
amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides vàries d’elles per una 
mateixa persona. 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar 
com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 
Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i l’experiència 
professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparan els 
treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella. 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de 
l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, al 
menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà 
d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o 
per ordre d’aquesta. 

El Director d'Obra podrà suspendre els treballs, sense que això generi cap alteració dels termes i terminis 
del contracte, quan no es realitzin sota la direcció del personal facultatiu designat. 

El “Delegat d’Obra” serà formalment proposat pel Contractista a l'Enginyer Director de l'obra, per a la seva 
acceptació, que podrà ser rellevat pel Director en qualsevol moment del curs de l'obra, si hi hagués motius 
per a això i en qualsevol cas amb la conformitat de la propietat. No podrà ser substituït sense la conformitat 
del Director de l'Obra i de la propietat. 

Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls de 
les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, 
transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres. 

2.4. Documents a lliurar al contractista. 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista 
poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació: 

2.4.1. Documents contractuals. 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les Administracions 
Públiques. 

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és farà 
constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
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Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb els 
altres documents contractuals. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a 
l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 

2.4.2.  Documents informatius 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis 
de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen 
habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran 
d’acceptar-se tant sols com a complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 
amb els seus propis mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència en 
la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres. 

2.5. Compliment de les ordenances i normativa vigents 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 
desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o 
en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures 
necessàries per tal d'evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per 
l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 

El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu acabament, les servituds 
afectades, sent al seu compte els treballs necessaris. 

2.6. Obligacions i drets del contractista. 

2.6.1.  Obligacions Generals corresponents al Contractista. 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi 
corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per 
l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el 
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subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les 
normes d’aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a les anotacions que es 
practiquin en el mateix. 

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

2.6.2.  Verificació dels documents del projecte. 

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en cas contrari, sol·licitar els aclariments 
pertinents. 

2.6.3.  Pla de Seguretat i Salut 

El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui el Projecte de Seguretat i Salut presentarà el 
Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la Direcció facultativa. 

2.6.4.  Oficina a l’obra 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder 
estendre i consultar els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 
Facultativa: 

 El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti la Direcció 
Facultativa. 

 La llicència d’Obres. 

 El llibre d’Ordenances i Assistències. 

 El llibre d’Incidències. 

 El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

 La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada per 
que en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

2.6.5.  Presència del constructor a l’obra  

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hi hagi a les obres, posant-se a la 
seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades 
precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 
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2.6.6.  Treballs no estipulats expressament. 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-
se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

2.6.7.  Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 

Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols 
o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor; per 
part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que 
figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions 
o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del que s’ha projectat. 

2.6.8.  Ordres al contractista 

El Delegat i Cap d'Obra serà l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de rebre totes les 
comunicacions verbals i/o escrites per part del Director, directament o a través d'altres persones, havent de 
cerciorar-se, en aquest últim cas, que estan autoritzades per a això i/o verificar el missatge i confirmar-ho, 
segons la seva procedència, urgència i importància. Tot això sense perjudici que el Director pugui 
comunicar-se directament amb la resta del personal subaltern, que haurà d'informar seguidament al seu 
Cap d'Obra. El Delegat és responsable que aquestes comunicacions arribin fidelment fins a les persones 
que han d'executar-les i que s'executin. És responsable que totes les comunicacions escrites de la Direcció 
d’Obra, fins i tot plànols d'obra, assajos i mesuraments, estiguin custodiades, ordenades cronològicament i 
disponibles en obra per a la seva consulta en qualsevol moment. El Delegat haurà d'acompanyar a l'Enginyer 
Director en totes les seves visites d'inspecció a l'obra i transmetre immediatament al seu personal les 
instruccions que rebi del Director. El Delegat tindrà obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies 
i desenvolupament dels treballs de l'obra i informarà al Director al seu requeriment en tot moment, o sense 
necessitat de requeriment, si fos necessari o convenient. 

S'obrirà el llibre d'Ordres, que serà diligenciat pel Director i romandrà custodiat en obra pel Contractista. El 
Delegat haurà de portar-ho amb si en acompanyar en cada visita a l'Enginyer Director. Es complirà, respecte 
al Llibre d'Ordes, el que es disposa en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació 
d'obres de l'Estat. 

S'obrirà el llibre d'Incidències. Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al 
desenvolupament de les obres que el Director consideri oportuns, entre altres, amb caràcter diari: 

 Condicions atmosfèriques generals. 

 Relació de treballs efectuats, amb detall de la seva localització dintre de l’obra. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-TS-LE-PlecGeneral_D01 
 Página 11 de 28 

 Relació d’assajos efectuats, amb resum dels resultats o relació dels documents en que aquests es 
recullen. 

 Relació de maquinària a obra, diferenciant l’activa i l’avariada o en reparació. 

 Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d’execució de l’obra. 

Com a simplificació, l'Enginyer Director podrà disposar que aquestes incidències figurin en parts d'obra 
diaris, ordenats com a annex al Llibre d'Incidències. 

2.6.9.  Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 
Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre 
econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar 
la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el 
qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus 
de reclamacions. 

2.6.10. Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció d’Obra 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància de 
les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements. 

Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a l’article precedent, però 
sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

2.6.11. Faltes del personal 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o 
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que 
aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció 
en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com 
a Contractista general de l’obra. 

3. Descripció de les obres 

3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació 

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars. 

3.2. Plànols 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les 
instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, 
lliurarà la Propietat al Contractista. 
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3.3. Contradiccions, omissions o errades en la documentació 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i omès en els Plànols o viceversa, 
haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el prescrit en aquests 
últims. 

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin 
manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que 
per ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar aquests 
detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d’ésser executats com si 
haguessin estat complerts i correctament especificats. 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran al Director 
d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents pel Director, o pel 
Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

Si les prescripcions referides a un mateix objecte anessin conceptualment incompatibles o contradictòries, 
prevaldran les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, sobre les del General (P.P.T.G.). 

Si en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars no figurés referència a determinats articles del Plec 
General, s'entendrà que es mantenen les prescripcions del P.P.T.G. 

Si es produeix alguna discrepància entre els termes d'una prescripció anàloga continguda en les 
Prescripcions Generals citades anteriorment, serà aplicable la més exigent. 

El Contractista està obligat a la plena observació de les  instruccions, Plecs o Normes, així com unes altres 
que tinguin aplicació en els treballs a realitzar, havent estat aquestes publicades en el B.O.E. 

4. Despeses a càrrec del contractista 

Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses: 

 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

 Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes. 

 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

 Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

 Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 
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 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 

 Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

 Despeses d’accés i vials provisionals. 

 Despeses derivades d’afectacions a les línies de transport públic 

 Despeses derivades de mantenir i adaptar a les fases d’obra els itineraris de vianants. 

 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
contractats. 

Totes les despeses per accessos a les obres i als seus talls d'obra, tant nous com d'adequació d'existents, 
les ocupacions temporals, conservacions, restitucions de serveis, restitució del paisatge natural i altres temes 
que incideixin sobre els serveis públics o comunitaris en els seus aspectes físics i mitjà ambientals, seran 
per compte del Contractista sense que pugui reclamar abonament algun per això entenent-se que estan 
inclosos expressa i tàcitament en tots i cadascun dels preus de les unitats d'obra consignades en els 
Quadres de Preus. 

Seran de compte del Contractista els danys que puguin ser produïts durant l'execució de les obres en els 
serveis i instal·lacions properes a la zona de treballs. El Contractista serà responsable de la seva localització 
i senyalització, sense dret a reclamació de cobrament addicional per les despeses que això origini o les 
pèrdues de rendiment que es derivin de la presència d'aquests serveis. 

D'acord amb el paràgraf anterior el Contractista haurà de procedir de manera immediata a indemnitzar i 
reparar de forma acceptable tots els danys i perjudicis, imputables a ell, ocasionats a persones, serveis o 
propietats públiques o privades. 

Seran també de compte del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les obres o la seva 
comprovació i els replantejos parcials de les mateixes; els que originin els pilots de vigilància necessaris per 
a l'execució de les obres; els de construcció i retirada de tota classe d'instal·lacions i construccions auxiliars; 
els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció contra 
deterioració, dany o incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; 
els de neteja i evacuació de rebuig i escombraries; els de remoció de les instal·lacions, eines, materials i 
neteja general de l'obra o la seva finalització; els de retirada dels materials rebutjats i correcció de les 
deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assajos i proves. 

Les despeses que s'originen per atencions i obligacions de caràcter social, qualssevol que siguin, queden 
incloses expressa i tàcitament en els preus que es consignen en el Quadre de Preus del pressupost. El 
Contractista no tindrà dret a reclamar el seu abonament d’una altra forma. 
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Seran a compte del Contractista les despeses d'anuncis, escriptures i altres que origini la subhasta o concurs 
i la formalització del contracte, els Impostos Fiscals, així com les despeses de replanteig, inspecció, Direcció, 
vigilància i liquidació fins a l'import màxim que fixi la normativa vigent. 

En casos de rescissió de contracte motivat pel Contractista, seran a compte seu les despeses de liquidació, 
així com els de retirada dels mitjans auxiliars empleats en l'execució de les obres. 

5. Replanteig de les obres 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució 
de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els 
punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

6. Materials 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar 
obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, 
préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà 
obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un 
nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per 
l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que 
es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com 
a la qualitat. 

7. Desviaments provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos 
provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos 
dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els 
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el 
pressupost. En cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 
sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 
d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals i altres obres 
necessàries per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i 
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circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista. 

8. Abocadors 

La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 
l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja 
l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar 
l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, 
ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin 
susceptibles de ser reciclats. 

9. Servituds i serveis afectats 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, 
en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec 
a les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del 
Quadre núm. 1. 

10. Preus unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments 
per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en 
contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació 
de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), 
transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat 
d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les 
despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat 
corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les 
unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre 
núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el 
Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 
corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 
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conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris 
per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren 
inclosos en el preu unitari corresponent. 

11. Partides alçades 

Les partides que figuren com a “abonament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres de 
preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els 
treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “a justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir 
dels preus unitaris de la justificació de preus. 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta econòmica, 
les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les 
factures sense IVA com a execució material. 

12. Termini de garantia 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció de l’obra, llevat que en el 
Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General de 
Contractació de l'Estat. 

13. Conservació de les obres 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i 
reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 
contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. 
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de 
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al càlcul de les seves proposicions econòmiques les 
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

Amb la finalitat de no embrutar els diferents elements d'altres instal·lacions, es posarà especial interès en 
què els residus procedents dels treballs realitzats no caiguin directament sobre els esmentats elements. 

Es procurarà recollir tots els residus, de manera que puguin extreure's per al seu posterior abocament a 
l'exterior. 
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14. Existència de trànsit durant l'execució de les obres 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les Obres 
de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que 
siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades 
pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els 
preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui 
la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció 
de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

En tot cas el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la perfecta regulació del tràfic i, si les 
circumstàncies ho requereixen, el Director de l'Obra podrà exigir a la Contracta la col·locació de semàfors. 

El Contractista establirà el personal de vigilància competent i en la quantitat necessària, perquè impedeixi 
tota possible negligència i imprudència que pugui entorpir el tràfic o donar lloc a qualsevol accident, sent 
responsable el Contractista dels quals, per incompliment d'aquesta previsió, poguessin produir-se. 

El Contractista adoptarà, així mateix, sota la seva sencera responsabilitat, totes les mesures necessàries per 
al compliment de les disposicions vigents referents a l'ocupació d'explosius i a la prevenció d'accidents, 
incendis i danys a tercers, i seguirà les instruccions complementàries que dicti referent a això el Director 
d'Obra. 

El Contractista queda obligat a no alterar amb els seus treballs la seguretat dels transports públics en 
explotació, així com les instal·lacions de qualsevol empresa al fet que poguessin afectar les obres. Haurà de 
para això donar previ avís i posar-se d'acord amb les empreses per fixar l'ordre i detall d'execució de quants 
treballs poguessin afectar-los. 

No obstant això i reiterant el ja exposat, quan el Director de l'Obra ho estimi necessari, bé per raons de 
seguretat, tant del personal, de la circulació o de les obres com per altres motius, podrà prendre al seu càrrec 
directament l'organització dels treballs, sense que pugui admetre's reclamació alguna fundada en aquest 
particular. 

15. Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 
possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones 
amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada 
execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte 
de reclamació. 

 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-TS-LE-PlecGeneral_D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 18 de 28  

16. Existència de servituds i serveis existents 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o 
de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i 
la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per 
a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició 
de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant 
treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es 
consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

17. Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer los malbé i assenyalar 
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. 

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

18. Inspecció de les obres i instal·lacions 

El Contractista proporcionarà al Director, o als seus subalterns, tota classe de facilitats per als replantejos, 
reconeixements, mesuraments i proves o assajos de materials de tots els treballs, a fi de comprovar el 
compliment de les condicions establertes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, permetent i facilitant 
l'accés a totes les parts de les obres i instal·lacions, fins i tot a les fàbriques o tallers en què es produeixin 
materials o es realitzin treballs per a les obres. 

La inspecció de les obres es podrà realitzar pel personal tècnic que el Director d'Obra designi o Entitat 
qualificada en la qual delegui, sent per tant obligació del Contractista el facilitar a dita personal o als seus 
subalterns totes les facilitats necessàries per efectuar les operacions citades anteriorment. 

19. Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de 
tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o causar los a alguna altra persona o Entitat. 
En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació 
vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc 
per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 
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20. Construccions auxiliars i provisionals 

El Contractista queda obligat a construir pel seu compte, i retirar al final de les obres, totes les edificacions 
auxiliars per a oficines, magatzems, rafals, camins de servei, etc. 

Totes aquestes obres estaran supeditades a l'aprovació prèvia del Director d'Obra, referent a ubicació, cotes, 
etc.. 

21. Materials, equips i productes industrials aportats pel contractista 

Tots els materials han de ser adequats per al fet que es destinen havent-se tingut en compte a les bases de 
preus i formació de pressupostos; entenent-se que seran de la millor qualitat en la seva classe d'entre els 
existents al mercat. 

Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància relativa no hagin 
merescut ser objecte de definició més explícita, la seva utilització quedarà condicionada a l'aprovació del 
Director de l'Obra, que podrà determinar les proves o assajos de recepció que estiguin adequats a aquest 
efecte. 

En tot cas els materials seran d'igual o millor qualitat que la que pogués deduir-se de la seva procedència, 
valoració o característiques citades en algun document del Projecte, seran subjectes a normes oficials o 
criteris de bona fabricació del ram, i l'Enginyer Director podrà exigir-ne les garanties que estimi convenients. 

Tots els aparells de control i mesura, maquinàries, eines i mitjans auxiliars que constitueixen l'equip a aportar 
pel Contractista per a la correcta execució de les Obres, seran reconeguts pel Director de l'Obra a fi de 
constatar si reuneixen les degudes condicions d'idoneïtat, podent rebutjar qualsevol element que, al seu 
judici, no reuneixi les referides condicions. Si durant l'execució de les Obres, el Director estimés que l'equip 
aprovat no és idoni per al fi proposat, podrà exigir el seu reforç o substitució per un altre més adequat. 

L'equip quedarà adscrit a l'Obra en tant es trobin en execució les unitats en les quals ha d'utilitzar-se, no 
podent-se retirar sense consentiment del Director de l'Obra. En cas d'avaria hauran de ser reparats els 
elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació, per compte del Contractista, exigeixi terminis 
que, segons el parer del Director de l'Obra, no alterin la programació dels treballs. En cas contrari haurà de 
ser substituït l'equip complet. 

En tot cas, la conservació, vigilància, reparació i/o substitució dels elements que integrin l'equip aportat pel 
Contractista, serà de l'exclusiu compte i càrrec del mateix. 

22. Maquinaria, eines i mitjans auxiliars 

Les maquinàries, eines i mitjans auxiliars que empri el Contractista per a l'execució dels treballs no seran 
mai abonables, doncs ja s'ha tingut en compte en fer la composició dels preus entenent-se que encara que 
en els Quadres no figurin indicats d'una manera explícita alguna o alguns d'ells, tots ells es consideraran 
inclosos en el preu corresponent. 

Els mitjans auxiliars que garanteixin la seguretat del personal operatiu són d'exclusiva responsabilitat i càrrec 
del Contractista. 
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23. Treballs varis 

En l'execució d'altres obres i instal·lacions i treballs compresos en el Projecte i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista s'atindrà a les regles seguides per 
a cada cas pels millors constructors, segons el parer del Director d'Obra, i les instruccions d'aquest. 

A més de les obres detallades en el Projecte, el Contractista ve obligat a realitzar tots els treballs 
complementaris o auxiliars precisos per a la bona terminació de l'Obra, no podent servir d'excusa que no 
apareguin explícitament ressenyats en aquest Plec. 

24. Abonaments al contractista 

Mensualment s'estendran certificacions pel valor de l'obra realitzada, obtinguda del seu mesurament segons 
els criteris exposats en la Part III d'aquest Plec. 

Les certificacions tindran el caràcter d'abonament a compte, sense que la inclusió d'una determinada unitat 
d'obra en suposi l’acceptació, la qual tindrà lloc solament en la Recepció. 

25. Amidament i abonament 

Normativa general: 

Totes les unitats d'obra es mesuraran i abonaran pel seu volum, per la seva superfície, per metre lineal, per 
quilogram o per unitat, d'acord a com figuren especificades en els mesuraments i pressupostos. Per a les 
unitats noves que puguin sorgir, i per les quals calgui la redacció d'un preu nou, s'especificarà clarament en 
acordar-se aquest la manera d'abonament; en un altre cas, s'establirà l'admès en la pràctica habitual o 
costum en l'execució d'aquest tipus d'instal·lacions. 

Si el Contractista construeix o instal·la major volum o nombre d'unitats de qualsevol classe de fàbrica o de 
qualsevol unitat component de la instal·lació que el corresponent a les formes i mesures que figuren en els 
plànols o de les seves reformes autoritzades en els mesuraments, ja sigui per efectuar malament les 
excavacions, per error, o per desviacions del programa d'explotació no autoritzades o elecció de traça per a 
estesa de cables diferent a l'especificada en els plànols o per qualsevol altre motiu, no li serà d'abonament 
aquest excés d'obra o instal·lació. 

Si, segons el parer del Director de l'Obra, aquest excés resultés perjudicial, el Contractista tindrà l'obligació 
de demolir o aixecar l'obra o instal·lació a la seva costa i refer-la novament amb les dimensions i mesurament 
degudes. En el cas que es tracti d'un augment excessiu d'excavació que no pugui esmenar-se amb la 
demolició de l'obra executada, el Contractista quedarà obligat a corregir el defecte, d'acord amb les normes 
que dicti el Director de l'Obra, sense dret a exigir indemnització alguna pels treballs que això comporti. 

Sempre que no es digui expressament una altra cosa als pressupostos o en el present Plec, es consideraran 
inclosos en l'import dels preus del pressupost, els esgotaments, sosteniments, reblerts de l'excés 
d'excavació, transport a abocadors (qualsevol que sigui la distància) dels productes sobrants, neteja de les 
obres i instal·lacions, transports, càrrega i descàrrega de materials d'equip, mitjans i operacions auxiliars, 
proves, mesures i ajustos a realitzar en cada unitat d'obra o equips independents constitutius de les mateixes 
perquè quedi perfectament muntada, connectada i en funcionament individual d'acord amb l'especificat en 
el projecte funcional i indicacions de l'Enginyer Director de l'Obra. 
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Per a aquells materials el mesurament dels quals s'hagi de realitzar en pes, el contractista haurà de situar 
en els punts que indiqui l'Enginyer Director de l'Obra les bàscules o instal·lacions necessàries, l'ocupació de 
les quals haurà de tenir l’aprovació de l’Enginyer Director de l'Obra. 

Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum o viceversa, els factors de conversió seran definits per l'Enginyer 
Director de l'Obra. 

És obligació del Contractista la conservació de totes les obres, i per tant, la reparació o reconstrucció 
d'aquelles parts que hagin sofert danys o que es comprovi que no reuneixen les condicions exigides en 
aquest Plec. Per a aquestes reparacions s'atendrà estrictament a les instruccions que rebi de l'Enginyer 
Director de l'Obra. Aquesta obligació de conservar les obres i instal·lacions s'estén igualment als apilaments 
que s'hagin certificat. Correspon, doncs, al Contractista l’emmagatzematge i guarda dels apilaments i la 
reposició dels perduts, destruïts o danyats, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació expira amb el 
període de garantia. 

En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació fundant-se en insuficiències de preus o en la falta 
d'expressió explícita, en els preus o en el Plec, d'algun material o operació necessaris per a la completa 
execució d'una unitat d'obra. En cas de dubte d'aplicació dels preus se seguirà el mateix criteri definit en el 
mesurament i valoració del present Projecte. 

Mitjans auxiliars. 

Els preus relacionats amb el pressupost, encara que no es faci figurar d'una manera explícita, comprenen la 
totalitat dels mitjans auxiliars que empri o hagi d'emprar el Contractista per a la correcta execució dels 
treballs, fins i tot els consums d'energia elèctrica, aigua, etc., i per tant no s'abonarà per aquests conceptes. 
Els mitjans auxiliars que garanteixin la seguretat del personal operari són de l'única i exclusiva responsabilitat 
del Contractista. 

Treballs d’aigua i esgotament. 

El Contractista no podrà al·legar cap perjudici ni augment de cap classe d'execució d'obres i excavacions 
en terreny mullat doncs ja s'ha tingut en compte en fer la valoració del pressupost. No podran abonar-se al 
Contractista partides en concepte d'esgotament de cap classe, excepte les expressament citades. 

Documentació tècnica. 

La documentació tècnica que està obligat a aportar el Contractista serà del seu compte i càrrec, ja que el 
seu cost ha estat repercutit en els preus de les unitats d'obra. 

Obres no especificades en el present capítol. 

Es mesuraran i abonaran d'acord amb els criteris deduïbles de la pròpia definició dels preus que figuren als 
pressupostos. 

Indemnitzacions per danys i perjudicis que s’originen amb motiu de l’execució de les obres. 

El Contractista haurà d'adoptar, a cada moment, totes les mesures que s'estimin necessàries per a la deguda 
seguretat de les obres. 
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Quan per motiu de l'execució dels treballs o durant el termini de garantia, i malgrat les precaucions 
adoptades en la construcció, s'originessin avaries o perjudicis en instal·lacions i edificis públics o privats, 
serveis, monuments, jardins, etc., el Contractista n’abonarà l'import de reparació. 

Mode d’abonar les obres i instal·lacions defectuoses però admissibles. 

Si alguna obra o instal·lació no es trobés executada conformement a les condicions del contracte i anés, no 
obstant això, admissible segons el parer de l'Enginyer Director de l'Obra podrà ser rebuda, però el 
Contractista quedarà obligat a conformar-se, sense dret a reclamació alguna, amb la rebaixa que l'Enginyer 
Director de l'Obra acordi, excepte el cas en què el Contractista prefereixi demolir-la a la seva costa i refer-la 
conformement a les condicions del contracte. 

Mode d’abonar les obres concloses. 

Les obres i instal·lacions amb subjecció a les condicions del contracte, s'abonaran conformement als preus 
del pressupost. 

En cap cas tindrà el Contractista dret a reclamació alguna fundada en la insuficiència dels preus del 
pressupost o en omissió del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

Cubicacions, amidaments i valoració de les obres i instal·lacions. 

A la terminació de cadascuna de les parts de l'obra o instal·lació, es farà la seva cubicació o mesurament i 
valoració en el termini de dos mesos, i s'exigirà que en elles i en els plànols corresponents, signi el 
Contractista la seva conformitat, sense perjudici de les modificacions al fet que pugui donar lloc la liquidació 
general. 

Observacions generals a totes les excavacions. 

El preu corresponent a qualsevol excavació comprèn, tret que expressament s'indiqui una altra cosa, tots 
els treballs necessaris per realitzar-la i treure els productes resultants, o sigui, l'excavació, elevació i càrrega 
de productes, transport a abocador o lloc designat, descàrrega i en els casos que calgués els sosteniments 
i esgotaments necessaris, així com el possible cànon d'abocador. 

Per realitzar els esgotaments el Contractista utilitzarà els mitjans i instal·lacions adequats per esgotar l'aigua 
i abocar-la en alguna llera o col·lector. Quan aquestes operacions donin lloc a arrossegaments del terreny 
s'evitaran els esgotaments i s'adoptaran les mesures que jutgi convenient el Director de l'Obra, seran de 
compte del Contractista fins i tot els esgotaments que calgui realitzar durant el termini de garantia de les 
obres. 

El Contractista té l'obligació de dipositar a la disposició de la propietat i en els llocs que designa el Director 
de l'Obra els materials procedents de les excavacions i de les modificacions de serveis que aquest consideri 
de possible utilització o d'algun valor. 

Mode d’abonar les partides alçades. 

Es consideren com a partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts 
en unitats d'obra amb preus unitaris. S'abonaran als preus de la contracta conformement a les condicions 
de la mateixa i al resultat dels mesuraments corresponents. 
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Les PA a justificar corresponents a modificacions de Serveis Afectats a càrrec exclusivament de la 
companyia seran abonades a partir de la factura, que conformarà l’import d’Execució Material. 

Es consideren partides alçades d'abonament íntegre aquelles que es refereixen a treballs l'especificació dels 
quals figuri en documents contractuals de projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons el plec. 
S'abonaran íntegrament una vegada acabats els treballs o obres al fet que es refereixin d'acord amb les 
condicions del contracte. 

26. Prevenció d’impacte ambiental durant l’execució de les obres 

L'empresa Contractista, d'acord amb les indicacions del Director de l'Obra, haurà de complir o observar una 
sèrie d'aspectes de cara a la precaució d'impactes ambientals a l'entorn de l'obra i els seus accessos durant 
el desenvolupament dels treballs. Aquests aspectes són: 

 Control rigorós en la fase d'obres de les recomanacions i prescripcions contingudes en el projecte, de 
manera que es compleixin les especificacions assenyalades en el mateix. 

 Instal·lació dels equips necessaris (parc de maquinària, etc.) en zones amb mínim risc de 
contaminació per a aigües, tant superficials com a subterrànies. 

 El parc de maquinària haurà de mantenir-se en les millors condicions possibles, amb la finalitat de 
reduir els sorolls i emissions de gasos. Per a això s'hauran de respectar els terminis de revisió de 
motors i maquinària, havent de centralitzar-se les càrregues de combustible i els canvis d'oli en 
plataformes totalment impermeabilitzades que puguin recollir residus i abocaments per al seu 
transport a punts de recollida i reciclatge. 

 Utilitzar, en la mesura del possible, els llocs de préstecs en explotació. 

 Utilitzar com a accessos i rutes de moviment d'obres, la pròpia traça o camins i carreteres existents, 
reduint al mínim la creació de nous camins. 

 Utilitzar com a àrees per a abocador provisional aquelles que tinguin escassa visibilitat, reduint així els 
seus efectes estètics indesitjables, i com a zones d'abocament final aquells legalment establerts a 
l'entorn de les obres. 

 Evitar les formes acanalades paral·leles en sentit longitudinal que produeixen les retroexcavadores en 
refinar talusos. 

 No refinar les superfícies dels talussos, ajudant així a facilitar la seva revegetació natural o artificial. 

 Apilar i conservar les terres vegetals de les esbrossades per utilitzar-les amb posterioritat en 
recobriments de talussos. L'emmagatzematge de les mateixes no es realitzarà per períodes superiors 
a sis (6) mesos, havent-se de realitzar en aquest temps les necessàries cures de manteniment 
d'aquesta terra vegetal. 

 Evitar l'abocament de substàncies i materials en zones amb nivells freàtics superficials. 
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27. Control de qualitat de les obres 

La constructora deurà lliurar a la D.F una proposta de Pla de Control de Qualitat per a que pugui ésser 
aprovat, o modificat i aprovat, per la D.F abans de l’inici de les obres. 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que en 
cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de 
recepció. 

27.1. Definició 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir 
la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin d’acord amb el 
Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

 Qualitat de matèries primeres. 

 Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

 Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

 Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

27.2. Programa de control de qualitat. 

27.2.1. Procediments, Instruccions i Plànols 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord amb 
instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan 
detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

27.2.2. Control de materials i serveis comprats 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i 
serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord amb 
els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb els 
resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

27.2.3. Maneig, emmagatzematge i transport 

El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies per al 
compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i components 
utilitzats en l’Obra. 
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27.2.4. Processos especials 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal 
qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i 
Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

27.2.5. Gestió de la documentació 

S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que 
s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el 
Programa de Control de Qualitat. 

27.3. Plans de control de qualitat (p.c.q.) i programes de punts d’inspecció (p.p.i.) 

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat 
seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota l’activitat 
o fase d’obra. 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, 
així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el 
P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

27.4. Nivell de control de qualitat 

Al P.C.Q, s’especifica el tipus i número d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra 
per controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar 
varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control adient 
de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals 
ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

27.5. Responsable del contractista del control de qualitat. 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot l’equip 
necessari per l’execució d’aquest control. 

28. Començament de l’obra, ritme d’execució dels treballs 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin 
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es porti a terme dintre del termini 
exigit en el Contracte. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de 
penalitzacions, d’acord amb el que estableix l’article 212 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

28.1. Ordre dels treballs 

El contractista iniciarà les obres tan aviat com rebi l'ordre del Director de l'Obra, i començarà els treballs en 
els punts que s'assenyalin, d'acord amb les clàusules del Contracte d'Adjudicació de les obres. 

El Contractista estarà obligat a presentar un Cronograma de Treballs. 

En el cronograma es justificarà detalladament l'elecció de mètodes i terminis parcials en què es desitgi dividir 
els diversos treballs, així com la maquinària, els mitjans auxiliars i els equips de personal que jutgi necessària 
per a cadascun d'aquests terminis parcials. 

El pla d'obra estarà constituït per les corresponents relacions de maquinària i mitjans auxiliars adscrits a 
l'obra i el temps de permanència, descripció dels equips de personal, relació de personal tècnic i totes les 
dades que permetin un coneixement més precís de l'execució prevista. 

El Contractista no podrà en cap cas retirar els mitjans adscrits a l'obra durant el període expressat en el Pla 
d'Obra, sense l'autorització escrita del Director d'Obra. 

El Contractista presentarà així mateix una relació complementària dels serveis, equips i maquinària que es 
compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra 
durant la seva execució, sense que en cap cas pugui retirar-los el Contractista sense l'autorització escrita del 
Director d'Obra. 

A més, l'adjudicatari haurà d'augmentar el personal, els mitjans auxiliars, la maquinària i la mà d'obra sempre 
que la propietat l'hi ordeni després de comprovar que això és necessari per a la seva execució en els terminis 
previstos en el contracte. La Propietat es reserva, així mateix, el dret de prohibir que es comencin treballs, 
sempre que vagin en perjudici de les obres ja iniciades, i el Director de les mateixes podrà exigir la terminació 
d'una secció en execució, abans que es procedeixi a realitzar obres en unes altres. 

No obstant això, quan l'Enginyer Director ho estimi necessari podrà prendre al seu càrrec l'organització 
directa dels treballs sent totes les seves ordres obligatòries per al Contractista i sense que pugui admetre's 
reclamació alguna fundada en aquest particular. 

Així mateix, el Contractista contreu l'obligació d'executar les obres en els trams assenyalats per l'Enginyer 
Director, encara que això suposi alterar la programació general dels treballs. 

Aquesta decisió de l'Enginyer Director podrà fer-se amb qualsevol motiu que la propietat estimi i, d'una 
manera especial, el que no es produeixi paralització de les obres o disminució important en el ritme 
d'execució, quan la realització del programa general exigeixi determinats condicionaments de fronts de 
treball, o la modificació de dominis públics, o l'autorització d'entitats públiques o de particulars i en canvi 
sigui possible l'execució immediata de trams aïllats. 
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29. Modificació del projecte i termini 

29.1. Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes 
imprevisibles 

 Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu 
calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per 
raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes 
imprevisibles i de conformitat amb el previst a l'article 107 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic  

 No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui 
integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació 
susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no 
contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de 
forma separada, en estricta aplicació d’allò establert a l’article 171 b) text refós de la LCSP. 

29.2. Modificacions del projecte degudes a causes previsibles. 

Segons la legislació vigent, el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les 
condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència 
de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva. 

29.3. Pròrroga per causa de força major 

 Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, es donarà 
una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció 
d’Obra. Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix 
l’execució o la marxa dels treballs i l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

 Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 

 El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, adduint com 
a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i 
sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

30. Condicions generals d’execució 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliuri 
la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades. 

30.1. Obres ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els plànols 
previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per duplicat, lliurant-se’n un a 
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la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests plànols, que hauran 
d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els 
amidaments. 

30.2. Treballs defectuosos 

El Constructor és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en 
aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el 
fet de que aquests treballs hagin estat valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran 
estesos i abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions 
preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la 
recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
d’acord amb allò contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i 
es negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, 
qui ho resoldrà. 

30.3.  Vicis ocults 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 
destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en 
cas contrari a càrrec de la Propietat. 

 

Barcelona, Juny 2020 

 

 

Marta Mora Mayoral       Xavier Gost Mayans 

Llicenciada en Geologia.      ECCP 

Col. Num: 7175        Col. Num: 20378 
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1. B - MATERIALS 

1.1. B0 – Materials Bàsics 

1.1.1. B01 - Líquids 

1.1.1.1. B011 - Neutres 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. 
Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 
estudis especials.  

Plec prescripcions de materials i partides 
d’obra 

Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de 
Llobregat 

TM de Corbera de Llobregat 

Juliol 2020. 
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Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, 
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui 
<=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, 
per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres 
segons la UNE 83951.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
1.1.1.2. B01V - Aigua 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. 
Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 
estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, 
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui 
<=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, 
per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres 
segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
1.1.2. B03 - Granulats 

1.1.2.1. B031 - Sorres 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge 
de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de 
residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
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Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
- De pedra calcària  
- De pedra granítica  
- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre 
d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent 
dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la 
DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin 
de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó 
reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  
- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
 
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; 
A, artificial i R,  reciclat  
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Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 
1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H 
o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar 
l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
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Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es 
pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els 
canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres 
tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
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 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible 
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen 
amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús 
es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a 
màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, 
que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra 
de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els 
assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE 
EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
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- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de 
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o 
mescla, assoleixi les condicions exigides.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i 
aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-
EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els 
fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi 
si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.2.2. B032 - Saulons 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se 
amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin 
contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 
(UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en 
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de 
granulometria uniforme.  
Coeficient de desgast 'Los Angeles' (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul  
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Mida del granulat:  
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la 
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Coeficient de desgast de 'Los Angeles' (UNE-EN 1097-2)  
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.2.3. B033 - Graves 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B033U020. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre 
d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent 
dels materials que se n'extraguessin.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o 
corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en 
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin 
de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó 
reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  
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- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
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GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del 
formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; 
A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les 
següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la 
peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 
(amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del 
paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 
1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 
serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
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Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar 
l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades a l'EHE  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge 
d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 
UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% 
del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
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Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de 
vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions 
de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a 
l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les 
condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les 
condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 
s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 
103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els 
canvis de temperatura del granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75)  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC 
«Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
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- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible 
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen 
amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el 
compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de 
formigons.  
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús 
es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a 
màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, 
que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra 
de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els 
assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE 
EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la 
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
- Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)  
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:  
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no 
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.2.4. B03E - Terra 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03E-05OF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la partida 
d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
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- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de 
treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs 
d'identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
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Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant 
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a 
referència al control de compactació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.2.5. B03F - Tot-u 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03F-05NW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls 
naturals o una barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava 
natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en 
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les 
condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on 
es col·loqui. 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de 
grava natural. 
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Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids 
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que 
compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb 
capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de 
demolicions de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat 
a la taula 510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la 
taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: 
     - Àrids per a tot-u: < 30 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: 
     - Àrids per a tot-u: < 35 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material: 
     - T00 a T1: > 40 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
     - Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més: 
     - T00 a T1: > 35 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
     - Vorals de T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42: 
     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    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       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 
tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
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Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la 
norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos 
para uso en capas estructurales de firmes. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
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     - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
     - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
     - Referència a la norma EN 13242. 
     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
     - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al 
màxim acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de 
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 
si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, 
segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la 
UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
     - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de 
la UNE-EN 933-9. 
     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
     - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es 
podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades a cada assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.3. B05 - Aglomerants i conglomerants 

1.1.3.1. B051 - Ciments 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i 
estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o 
un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els 
nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) 
superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents 
en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
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Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació 
del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades 
al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
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Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-
1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc 
de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 
413-1.  
  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i 
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
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- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa 
de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, 
de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-
08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 
DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació 
de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i 
classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per 
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
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Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i 
classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs 
d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-TS-LE-GE-PlecPartides_D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 32 de 141  

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual 
per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de 
ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres 
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, 
mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, 
que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat 
A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre 
dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les 
dues mostres són satisfactoris.  

 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.3.2. B055 - Lligants hidrocarbonats - Ciment 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-065X1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i 
estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
- Ciments resistents a sulfats (SR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
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equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o 
un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els 
nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) 
superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents 
en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació 
del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades 
al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-
1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc 
de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 
413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i 
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa 
de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, 
de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-
08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 
DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació 
de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades 
atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 
resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació 
de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
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- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i 
classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs 
d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 
1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del 
distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual 
per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de 
ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres 
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, 
mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, 
que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat 
A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre 
dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les 
dues mostres són satisfactoris. 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.3.3. B057 - Emulsió bituminosa per ferms i paviments 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-TS-LE-GE-PlecPartides_D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 38 de 141  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B057-06IQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses 
- Betum modificat amb polímers 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i 
eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o 
betums oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent 
format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-EN 
13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 
     - ADH: reg d'adherència 
     - TER: reg termoadherent 
     - CUR: reg de curat 
     - IMP: reg d'imprimació 
     - MIC: microaglomerat en fred 
     - REC: reciclat en fred 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
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- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
 
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
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Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les 
comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es 
suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui 
oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes 
abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de 
mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, es 
transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar 
la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera 
que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
EMULSIÓ BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 
catiónicas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: 
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-TS-LE-GE-PlecPartides_D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 42 de 141  

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent: 
     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
     - Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. 
     - Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades 
de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a 
la norma UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1: 
     - Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
     - Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
     - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons 
UNE-EN 13074-2: 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426). 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
     - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el 
Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una 
freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició 
d'emulsió o lligant. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
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- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o 
termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 
d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a 
realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
     - Quantitat de 30 t. 
     - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 
d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a 
realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les 
especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.4. B06 - Formigons de compra 

1.1.4.1. B065 - Formigons estructurals per armar 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació:  
- Consistència 
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- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre 
cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 
emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o 
fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima 
de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 
de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies 
d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del 
formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment 
ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 
per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
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- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  
- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable 
ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  
- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  
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- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  
- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  
- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent 
tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
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El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
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- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació 
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes 
s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 
sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris 
aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà 
l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de 
control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  
- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran 
la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los 
per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les 
pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 
metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a 
compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat 
de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
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OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire 
ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut 
resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització 
d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les 
modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els 
següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 
resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  
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La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats 
els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna 
de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà 
quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest 
cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una 
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de 
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades 
del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica 
dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins 
de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n 
per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la 
pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del 
contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova 
amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, 
s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. 
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Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al 
tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres 
casos:  
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva 
reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les 
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la 
mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella 
per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el 
camió controlat.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.4.2. B06B - Formigons per a paviments 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja discontinua, que compleixi els 
requisits de l'article 550.4.2 del PG 3 vigent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08 i l'article 550 del PG 3/75 vigent.  
La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, UNE-EN 12390-1, 
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5).  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent 
tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
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- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzar-se per a obtenir la 
treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla. El Director de les Obres establirà la 
necessitat d'utilitzar additius i el seu mètode d'ús d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de 
l'obra i les condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les 
condicions establertes a l'UNE EN 934-2.  
Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i especialment el seu 
comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporciones previstes, vinguin garantides pel 
fabricant, sent obligatori realitzar assaigs previs per a comprovar aquest comportament.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5):  
- TIPUS DE FORMIGÓ      RESISTENCIA (*) 
- Per a formigó HF-5,0:   >= 5,0 MPa 
- Per a formigó HF-4,5:   >= 4,5 MPa 
- Per a formigó HF-4,0:   >= 4,0 MPa 
- Per a formigó HF-3,5:   >= 3,5 MPa  
- (*)Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en un 15% si, 
mitjançant assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies.  
Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentament entre 1 i 6 cm  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment. Aquest valor es podrà incrementar en 50 kg/m3 en el formigó de la capa superior dels paviments bicapa.  
Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG 3 vigent en referència a les 
partícules que passen pel tamís 0,063.  
La dosificació de ciment serà >= 300 kg/m3 de formigó fresc. En cas de paviments bicapa amb eliminació del 
morter superficial, aquest relació serà >= 450 kg/m3.  
Relació aigua/ciment:  >= 0,46  
Proporció d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camió amb caixa llisa, amb lona per a protecció del formigó fresc. No es pot utilitzar 
camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment.  
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i el més a prop possible del lloc definitiu 
de col·locació  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó  
Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus i contingut de ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
El subministrador, a petició de la DF, haurà de lliurar els certificats i la documentació que reglamentàriament 
acrediti el marcatge CE dels productes o en el seu defecte els resultats dels assajos indicats al article 550 del PG 
3 vigent.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Determinació de la fórmula de treball d'acord amb l'article 550.5.1 del PG 3 vigent.  
Control dels components del formigó verificant els valors declarats al documents de marcatge CE, o en cas de 
materials que no tinguin obligació legal de disposar de marcatge CE, realitzant les comprovacions indicades al 
article 550.9 del PG 3 vigent.  
Control de fabricació: 
- Determinació de la granulometria de mostres de granulats (UNE-EN 933-1) 
- Precisió de les bàscules de dosificació 
- Aspecte del formigó a la sortida de la amassadora 
- Temperatura del formigó a la sortida de la amassadora 
- Contingut del aire ocluït (UNE-EN 12350-7) 
- Consitencia (UNE-EN 12350-2) 
- Fabricació i conservació de probetes per a control resistència  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els criteris de presa de mostres seran els indicats a l'article 550.9 del PG 3 vigent.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Cap material es pot utilitzar a la fabricació del formigó fins que la DF doni la seva aprovació en funció dels 
resultats dels assajos realitzats. 
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El formigó que tingui un aspecte segregat o amb falta d'homogeneïtat al recobriment del granulat es rebutjarà, 
així com l'amassada que tingui una consistència que superi els límits establerts a la fórmula de treball.   
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.4.3. B06N - Formigons d’ús no estructural 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat 
del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a 
conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 
estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques 
adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les 
especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits 
químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable 
que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  
- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
Toleràncies respecte de la dosificació:  
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- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja 
i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la 
mida màxima del granulat.  
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  
- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
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- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat 
de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica 
dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins 
de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
___________________________________________________________________________ 
 
1.1.4.4. B071 - Morters amb additius 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B071U005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li aigua forma 
una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i 
horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, 
utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada 
per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que 
s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
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- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 
additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals 
que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 
millorats).  
  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
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MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una 
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i 
superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta 
resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), 
per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual 
al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o 
igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada 
pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en 
pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  
- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  
- Característiques dels morters endurits:  
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 
aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers:  
- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
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- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us:  
- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest 
per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
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- Àmbit d'aplicació  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de 
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat 
(concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons 
les exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del 
morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 
4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  
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INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del 
element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.5. B08 - Additius, addicions i productes de tractament per a formigons, morters i beurades 

1.1.5.1. B081 - Additius i addicions per a formigons, morters i beurades 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el 
moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen 
modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, 
propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden 
ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques 
especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó:  
- Inclusor d'aire 
- Reductor d'aigua/plastificant 
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
- Retenidor d'aigua 
- Accelerador d'adormiment 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment  
- Additius per a morters:  
- Inclusor d'aire/plastificant 
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  
- Addicions:  
- Cendres volants 
- Fum de silici 
- Escòria granulada  
  
ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i 
que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
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- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel 
fabricant  
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  
- D >= 1,10:  ± 0,03 
- D <= 1,10:  ± 0,02  
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir 
les condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius  
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir 
fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers 
les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
(UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 
objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una 
mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
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- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 
considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  
- 1 dia:  >= 140%  
- 28 dies:  >= 115%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  
- Consistència:  
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, no ha 
de ser inferior a la consistència inicial  
- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
- Contingut en aire <= 2% en volum  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
(UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a 
funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la 
capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
(UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té 
per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida 
sigui la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  
- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
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- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-
EN 12390-3):  
- 7 dies:  >= 80% 
- 28 dies:  >= 90%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar 
el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada 
d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les 
condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en 
relació a la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  
- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-
EN 12390-3):  
- 28 dies: >= 80% 
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   
  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el 
pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de 
l'enduriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  
- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  
Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
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Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de 
l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb 
additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el 
pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha 
d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició 
simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del 
ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com 
addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o 
fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.  
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la 
combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades 
pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les 
característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha 
d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un 
certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
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- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)  
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques:  
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1):  
- A 28 dies:  > 75% 
- A 90 dies:  > 85%  
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera 
l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
  
FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la 
seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran 
puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin 
garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
  
ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-
244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de 
sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):  
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
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ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per 
factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm 
d'amplària.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions 
granulomètriques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
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UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.  
  
ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica 
del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; 
també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, 
on hi ha de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan 
garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
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- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 934-2 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan 
garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
ZA.3  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma EN 934-3 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica 
del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; 
també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
A la fulla de subministrament hi ha de constar:  
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a formigons, morters i pastes:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a 
les condicions exigides.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
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OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de 
quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte:  
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte:  
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en 
addició de fums de sílice.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el 
compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels 
elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per 
un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º 
de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  
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No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent 
certificat de garantia del fabricant.  
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats 
dels assaigs previs realitzats.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels 
elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per 
un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º 
de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el 
compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.5.2. B08A - Productes de tractament per a formigons, morters i beurades 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte líquid que aplicat sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, retarda la pèrdua d'aigua en el 
primer periode d'enduriment.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i 
que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
No ha de produir danys al formigó.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable.  
La porció no volàtil del producte constarà d'un pigmnent clar i un vehicle que pot estar compost de ceres 
naturals o sintètiques, o bé resines.  
Ha de assecar al tacte en menys de 12 h i no resultar viscós.  
Index d'eficacia de curat (% aigua que el producte aplicat evita que el formigó la perdi) (UNE 83299):  >= 60%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.  
El transport i l'emmagatzematge es farà de forma que s'eviti la seva contaminació i la variació de les seves 
propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.6. B0A – Ferretaria 

1.1.6.1. B0A1 - Filferros 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o 
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de 
l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per 
extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-
732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:  
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- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos 
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.6.2. B0A3 - Claus 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els 
bastiments amb les parets.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-
035 i UNE 17-036.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials.  
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Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
  
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.7. B0B – Acer i metall en perfils o barres 

1.1.7.1. B0B7 - Acer en barres corrugades 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al 
llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el 
diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments 
o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - 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 
- Tensió de última d'adherència: 
     - 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 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  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 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix 
en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 
de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
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          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    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 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de 
l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe 
tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a 
intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la 
informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
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- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on 
s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència 
mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma 
EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de 
que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions 
contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó 
armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà 
efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer 
subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, 
fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu 
fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per 
persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del 
certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de 
cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de 
producció per a ser acceptada: 
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                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par 
a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i 
realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i 
realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en 
obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques 
mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas 
de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les 
comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives 
des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a 
cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat 
processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les 
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 
provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 
provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es 
determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les 
característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la 
corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de 
les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que 
l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions 
observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques 
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respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o 
conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 
evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si 
l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es 
faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat 
del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El 
control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense 
marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de 
producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin 
resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan 
els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés 
a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es 
compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de 
mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves 
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, 
es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat 
l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que 
presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, 
s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.8. B0D – Materials per a encofrats i apuntalaments 

1.1.8.1. B0D2 - Taulons 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
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- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.8.2. B0D3 - Llates 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
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Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.8.3. B0D6 - Puntals 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
 
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
  
PUNTAL METÀL·LIC:  
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.8.4. B0D7 - Taulers 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
 
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
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- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat:  
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en:  
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.8.5. B0DZ – Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 
bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
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- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no 
han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per 
a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests 
com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 
mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la 
DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la 
reacció amb els àlcalis del ciment   
  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 
l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir 
per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de 
produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles 
efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  
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La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.9. B0F – Materials bàsics de ceràmica 

1.1.9.1. B0FA - Totxanes 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, 
murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 
1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-
se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
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- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries.  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i 
parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 
seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 
categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
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- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% 
si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un 
temps mínim de 24 h.  
  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm 
que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  
- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  
Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques 
de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de 
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-TS-LE-GE-PlecPartides_D01 
 Pàgina 91 de 141 

corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 
si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti 
que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades 
segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig 
segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a 
la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = 
Rc - 1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del 
mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.2. B9 - Materials per a paviments 

1.2.1. B9H - Materials per a paviments bituminosos 

1.2.1.1. B9H1 - Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1-0HTD,B9H1-0HSI. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, 
eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada 
en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment 
additius. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o 
sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en 
funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima 
de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als 
granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de 
lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen 
pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al 
contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha 
d'expressar amb una aproximació del 0,1% 
     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per 
selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 
     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats 
totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna 
de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o 
grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 
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- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de 
la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb 
l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el 
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb 
l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 
     - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 
mm, 31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha 
d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les 
categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 
5 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-
1. 
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual 
o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 
de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima 
de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 
13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums 
modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes 
temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en 
mescles amb betum modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del 
producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir 
l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material. 
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els 
límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 
de l'UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de 
l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de 
complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la 
taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
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     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de 
l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors 
declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent 
a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la 
massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació 
per a 1 milió de cicles) 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o 
base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base 
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 
complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent. 
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat  segons la 
funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui. 
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar 
l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui 
mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció 
de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. 
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
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). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la 
informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en 
aeroports 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o 
CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o 
CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** 
Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials 
el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells 
de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició 
pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN 
CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al 
epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge 
CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 
- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de 
realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
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Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 
543.9 del PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec 
de condicions. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.3. BB – Materials per a proteccions i senyalització 

1.3.1. BB1 - Baranes i ampits 

1.3.1.1. BB12 - Baranes d’acer 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  
S'han considerat els tipus de baranes següents:  
- De perfils buits d'acer  
- De perfils IPN  
  
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 
projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a 
allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les 
condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre 
equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  
Toleràncies:  
- LLargària del perfil:  ± 1 mm  
- Secció del perfil:  ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
  
BARANES DE PERFILS IPN:  
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
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Tipus d'acer:  S275JR  
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 
l'escairat previst.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra.  
  
BARANES DE PERFILS IPN:  
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol 
de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de 
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 
si ho creu convenient.  
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:  
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els 
assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).  
- Assaigs estàtics 
- Assaigs dinàmics 
- Assaigs de seguretat  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  
- Massa de recobriment (mètode magnètic) 
- Assaig d'adherència del 
- Comprovació geomètrica  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada 
assaig.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.  
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser 
conformes a les especificacions del plec.   
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies 
especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de 
les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

2. D – ELEMENTS COMPOSTOS 

2.1. D0 – Elements compostos bàsics 

2.1.1. D07 - Morters i pastes 

2.1.1.1. D070 - Morters sense additius 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió 
(UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2.1.1.2. D071 - Morters amb additius 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  
S'han considerat els següents additius:  
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la 
barreja i temps de pastat i utilització.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió 
(UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2.1.2. D0B - Acer ferrallat o treballat 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a 
l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les 
característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:  
- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el 
formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
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Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de 
complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels 
límits següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:  
- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  
- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  
(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  
- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en 
les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a 
no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en 
l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall 
automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat 
per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 
treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

  
2.2. D6 - Elements compostos per a tancaments i divisòries 
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2.2.1. D61 - Parets de maçoneria 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elaboració de pedres per a parets de maçoneria.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pedres granítiques o calcàries carejades  
- Pedres granítiques o calcàries adobades  
- Carreus de pedra granítica o calcària  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les pedres han d'estar netes de fang, guix i d'altres matèries extranyes.  
No ha de tenir defectes a la seva estructura interna (esquerdes, forats, pèls, etc.).  
  
PEDRES CAREJADES:  
Ha de tenir la superfície de la cara vista i les arestes tallades. La cara vista ha de ser poligonal.  
  
PEDRES ADOBADES:  
Ha de tenir els paraments de recolzament i les arestes tallades per aconseguir superfícies d'assentament planes.  
  
CARREU:  
Ha d'estar tallat en forma de paral·lelepípede, amb les cares planes i les arestes rectes.  
Les cares d'assentament han de ser paral·leles.  
Les cares han d'estar acabades amb el cisell i les arestes amb el cisell ample.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'elaboració.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
____________________________________________________________________________  
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3. P -  PARTIDES D’OBRA I CONJUNTS 

3.1. P2 – Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 

3.1.1. P21 – Enderrocs, demolicions, arrencades, repicats i desmuntatges 

3.1.1.1. P214 – Desmuntatges o enderrocs d’elements de construcció 

a. P2146 - Demolició de paviment 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ2U. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
 
b. P214W – Tall amb disc en paviment per marcar límit demolició 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEMH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que 
en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 

 
____________________________________________________________________________ 
 
3.1.2. P22 - Moviments de terrres 

3.1.2.1. P221 - Excavacions 

a. P2214- Excavació per a caixa de paviment 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2214-AYNT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
- Excavació per a caixa de paviment 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 
50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig 
de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants 
de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
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Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la 
utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 
compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador 
autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 
d'aigua dins de l'excavació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals 
del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport 
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a 
una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on 
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
b. P221E- Excavacions de rases amb presència de serveis 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221E-AWDT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans 
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 
utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 
partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 
50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
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Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor: ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells: ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària: >= 4,5 m 

- Pendent: 

- Trams rectes: <= 12% 

- Corbes: <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
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S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir 
mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons 
de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos. 

Les rases s’han de mantenir el mínim temps possible obertes. No es procedirà a obrir la rasa fins que no es 
disposi del material per reomplir la rasa durant la mateixa jornada de treball. 

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la 
cullera o el martell, alertant de la presència de serveis. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals 
del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport 
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a 
una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on 
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* 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 (PG-3).  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias 
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  

 
____________________________________________________________________________ 
 
3.1.2.2. P225 – Reblert, estesa i piconatge de terres 

a. P2252 - Estesa i piconatge compactat amb maquinària vibratòria 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2252-548R. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la 
utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i 
nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 
Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o 
amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també 
es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les 
prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al 
realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre 
que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la 
funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència 
compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, 
es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria 
de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que 
es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
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Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat 
buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. 
L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o 
estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta 
substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria 
orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, 
deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús 
mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 
103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les 
disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques 
de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i 
impermeabilització 
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Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria 
orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb 
un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient 
per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, 
sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, 
sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats 
solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta 
substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 
PEDRAPLENS: 
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida màxima de 
l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la mida màxima del material a 
utilitzar. 
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a assegurar 
l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments. 
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja d'una 
amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant maquinària 
apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el 
que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que permetin operar amb la maquinària de 
compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada. 
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins la part superior. 
Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l'obertura del tamís per al 
X% en pes del material de la tongada superior. 
Característiques del pedraplè: 
     - Zona de transició:  < 3 mm 
     - Per la resta:  < 5 mm 
- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat després de la 
primera passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats en el  Projecte o 
pel Director de les obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256): 
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques anivellades fins a 
precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils transversals definits, amb una separació 
màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels 
punts controlats i els seus valors teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents 
a punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han 
de complir les següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, estarà 
condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 
3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el 
Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor 
temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari 
per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de 
les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a 
assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que 
garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, 
considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es 
formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del 
assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua 
reconduïda fora del terraplè. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de 
sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les 
indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de 
base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la 
temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o assentament 
corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip de compactació. 
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, i la 
granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran 
al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran 
calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es 
realitzarà una inspecció visual de les parets de les calicates. 
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les mateixes. 
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària compactada: 
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de 
realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una grandària que 
pugui afectar a la representativitat de l'assaig. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància 
fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per 
causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions 
establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en 
el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels 
valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les 
establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el 
doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar 
sense cost els errors que s'hagin produït. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS: 
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF decidirà si aprovar, 
modificar o rebutjar el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per replantejar el mètode de 
treball. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats al tram de prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN PEDRAPLENS: 
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim no inferior a 15 cm 
sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material granular ben graduat, de 
característiques mecàniques no inferiors a les del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3.1.3. P24 - Transport de terres i runa a obra 

3.1.3.1. P240 - Càrrega i transport de material d'excavació 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-TS-LE-GE-PlecPartides_D01 
 Pàgina 117 de 141 

P240-DYOO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de 
l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti 
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final 
del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3.1.4. P2A - Subministrament de terres 

3.1.4.1. P2A0 - Subministrament de terres d'aportació 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P240-DYOO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
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- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3.2. P3 - Fonaments, contencions i túnels 

3.2.1. P31 - Rases i pous 

3.2.1.1. P312 - Formigonat de rases i pous 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P312-T4SS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d’elements no estructurals, amb formigó en massa, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 
amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que 
fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes 
d'exposició. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 
defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó 
sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó serà de 15 KN/mm2 amb ciment sulforesistent. 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
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- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb 
les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 
defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa. El formigonat ha de garantir que la geomalla estigui integrada al bloc de formigó en tot el 
seu perímetre, segons plànols. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en 
la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
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Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i 
es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat 
de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les 
dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la 
ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions 
ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. 
Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució 
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a 
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions 
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que 
s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat 
de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat. 
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____________________________________________________________________________ 
 
3.2.2. P34 - Consolidació de terrenys 

3.2.2.1. P341 - Consolidació de terrenys amb injeccions de morter de baixa mobilitat 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P34T0001 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució dels treballs de perforació del terreny mitjançant barnillatge foradat fins a la profunditat indicada per la 
DF i injecció del morter al terreny mitjançant una bomba d’injecció. La injecció s’inicia al punt més baix de la 
perforació i s’avança en sentit ascendent en trams d’entre 0.3 i 0.6 m. A mesura que la millora avança, es generen 
bulbs individuals de morter que es van intersecant consecutivament 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la plataforma de treball (en especial en les zones amb esvorancs) 
- Execució de la perforació 
- Injecció del morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La profunditat de la columna ha de ser la indicada en la DT. amb la comprovació que s'ha arribat a la capa de 
terreny prevista en la DT. 
La secció de la columna consolidada no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
El morter no ha de presentar disgregacions ni cocons. 
El nivell del final de la columna consolidada ha de ser l'indicat en la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig dels eixos del taladre: 
               - Terreny natural sense excavar:  ± 15 cm 
- Profunditat:  - 0 cm 
 
COMPOSICIÓ DEL MORTER  
En la següent figura es presenten els rangs granulomètrics adequat per l’àrid de base i recomanats per la 
pràctica americana. En general convé que la granulometria s’ajusti el màxim possible a la “corba ideal” 
representada en color verd.  
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Després de definir la mescla de sòlid, el pas següent és barrejar-lo amb aigua i obtenir l’assentament amb 
l’assaig del con d’Abrams, que es recomana de 4 a 5 cm per millores del terreny i de 8 a 10 cm quan l’objectiu és 
el reblert de cavitats.  

En general, les bases de partida són una relació sorra/ciment 2 a 1 i una relació aigua-sòlids que permeti obtenir 
els con d’Abrams senyalats anteriorment. La relació ciment-cendres dependrà de la resistència a compressió 
simple buscada. En el cas d’estudi amb una resistència  mínim de 5 MPa a 28 dies.  

Destacar que degut a la presència de guixos el ciment ha de tenir prestacions de sulfato resistent (SR).  

EQUIP D’INJECCIÓ 
la bomba d’injecció ha de ser de pistons i ha de tenir una alta resistència al desgast per abrasió. Ha de ser capaç 
d’aconseguir pressions de pic de 100 bars per poder desbloquejar obstruccions fàcilment i ha de poder treballar 
en rangs de pressió d’entre 20 i 40 bars 

CRITERI D’INTERRUPCIÓ O REBUIG DE LA INJECCIÓ EN CADA TRAM: 

La millora del terreny consisteix en injectar a pressió, una vegada assolida la profunditat de projecte, el morter 
“sec” però alhora bombejable, i amb una resistència mínima. Aquesta injecció es va aixecant la tuberia, que 
normalent es la mateixa de perforació, en trams de 0.3 a 0,6m, injectant morter “sec” (menys de 5 a 10cm 
d’assentament al con d’Abrams) fins a complir amb un dels criteris de rebuig o interrupció següents:  

 Moviments del paviment o d’estructures properes > 2mm 
 Pressions > 40 bars a profunditats inferiors a 15 m per injectar un cabal mínim (evitar trencament del 

terreny). La pressió es mesurarà amb manòmetre situat a la tubera d’injecció. 
 Volums màxims d’admissió de 0,6 m3 cada 0.5 m en terreny sense cavitats 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de realitzar un programa per establir l'ordre d'execució de les injeccions, on han de figurar les següents 
dades: 

 Situació del taladre 
 Data i hora de perforació 
 Diàmetre de perforació 
 Característiques del material travessat 
 Longitud 
 Característiques del morter injectat 
 Pressió de treball 
 Velocitat mitja d’injecció 
 Volum total d’admissió 
 Longitud interval d’injecció 

 
 
Sobre la mescla que conforma el morter d’injecció cal realitzar assajos  de control de qualitat.  

 Con d’Abrams 
 Compressió simple (7, 14 i 28 dies) 

 
Instruccions sobre actuacions en cas d'incidents (errades mecàniques i condicions climàtiques) 
Prèviament la injecció s'ha de comprovar les següents condicions: 
- L'equip d'injecció està operatiu i disposa de bomba d'injecció auxiliar 
- Existeix subministrament permanent d'aigua a pressió i aire comprimit 
- Es disposa de materials suficients per la preparació del morter 
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- Els orificis dels conductes a injectar està preparats i identificats 
- S'han preparat els assaigs de control del morter 
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 
Els components del morter: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components 
de formigó, a més de les indicades a aquest apartat. 
El morter s'ha  d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. 
S'ha d'establir la fórmula de treball del morter, que haurà d'incloure com a mínim, les següents dades: 
- La granulometria dels àrids (si és el cas). 
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 
- La consistència. 
- El temps de mescla i amassat. 
 
La injecció ha de ser continua i sense interrupcions, amb una velocitat d'avanç compresa entre 50-60 litres de 
morter/minut, en trams de 30 a 60cm. 
En temps fred o quan glaci, s'ha de verificar que un cop iniciada la injecció no existeix gel als conductes 
L'amasada s'ha de fer mecànicament. 
Una cop finalitzada la injecció s'ha de procedir de forma immediata a la neteja de l'equip d'injecció i dels seus 
accessoris 
La pressió d'injecció ha de ser la indicada en la DT 
La velocitat d'extracció de barnillatge ha de ser l'adequada per a conseguir la dosificació de ciment indicada en 
la DT. 
Es realitzarà un inventari de danys per documentar totes les possibles patologies que presentin estructures o 
serveis adjacents previ al tractament de terreny previst.  
 
S'ha de comprovar durant el procés d'injecció no es produeixen danys a construccions veïnes mitjançant fites 
d’anivellació topogràfica.  
 
Els punts de control de moviments verticals seran fites d’anivellació topogràfica instal·lades sobre el paviment 
asfàltic. Se’n preveu instal·lar 50 unitats en l’àmbit de la plaça a més a més de 10 unitats en concepte de 
referències fora de l’àmbit de l’actuació. Es podran distribuir uniformement malgrat caldrà intensificar-les en les 
zones on es realitzarà el camp de prova.  
Les freqüències de lectura dels punts de control vertical seran segons la fase d’obra corresponent: 

 Camp de proves: lectures en continu de l’àmbit local de la prova 
 Tractament general: lectures amb freqüència diària de l’àmbit general d’estudi 

 
Posteriorment a la realització del tractament profund i previ a la demolició del paviment actual, es podran retirar.  
 
 
S’instal.laran punts de control sobre fissures existents amb testimonis de guix que s’aplicaran sobre el mur situat 
al nord –oest de la plaça on actualment s’observen patologies. El control d’aquests testimonis serà visual i amb 
freqüència diària durant el període de tractament.  
 
S’instal·laràn 1 piezòmetre de corda vibrant per tal de controlar possibles increments de pressions intersticials 
dels horitzons més cohesius. Tindrà un màxim de 15 m de profunditat i estaràn dotat d’un sistema d’adquisició 
de dades en continu.  
 
En cas que es registrin moviments verticals del paviment o d’estructures properes > 2mm en cada tram,  
s’interromp la injecció i es continua al tram següent. .  
En cas que es registrin increments de pressions intersticials > 0.5 mca, caldrà reduir la velocitat d’injecció.  
 
Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó. 
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S'han de retirar les restes morter sobrant i altres deixalles produits durant la perforació o la injecció. 
S'han de realitzar diàriament els següents controls: 
- Temps de pastat. 
- Relació aigua/ciment 
- Quantitat d'additiu utilitzat 
- Consistència amb Con d’Abrams. 
- Pressió d'injecció 
- Fuites 
- Registre de temperatura ambient màxima i mínima els dies que es realitzin injeccions i en dies successius, 
especialment en temps fred 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de columna de morter de baixa mobilitat realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, 
comprovat i acceptat expressament per la DF. 
 
També estan inclosos en el preu tres sondejos amb recuperació de testimoni en els punts intermitjos de cada 
zona del camp de proves per tal de comprovar la densificació generada. Es realitzaran assajos SPT cada 3 m i es 
compararan amb els obtinguts previ a l’inici dels treballs. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3.2.2.2. P342 - Elements auxiliars per a consolidació de terrenys 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P342T0001 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desplaçament, muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per a l'excavació i la injecció de beurada de ciment 
per a la consolidació de terrenys, amb totes les proteccions i connexions elèctriques per a la seva correcta 
instal·lació. 
CONDICIONS GENERALS: 
Després del muntatge l'equip ha de quedar instal·lat en el lloc de treball en condicions d'utilitzar les eines que es 
precisin per a executar les injeccions d'acord amb la DT. 
Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. 
No s'han de produir danys a la maquinària. 
S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres elements 
existents a la zona de muntatge i desmuntatge. 
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No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions elèctriques aèries. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3.3. P9 – Ferms i paviments 

3.3.1. P9H - Paviments de mescla bituminosa 

3.3.1.1. P9H5 - Paviment de mescla bituminosa contínua en calent 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9H5-E842,P9H5-E835. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb 
granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat 
quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), obtingut segons 
l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la 
resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 
542.15 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm 
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- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de 
complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part 
integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si 
són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control 
de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques 
Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a 
l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà 
de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests 
límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de 
precipitacions atmosfèriques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes 
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord 
amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 
i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir 
l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar 
mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del 
Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels 
tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la 
aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma 
perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor 
nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi 
encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la 
central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de 
la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de 
treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a 
estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, 
treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la 
resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la 
primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt 
longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que 
se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-TS-LE-GE-PlecPartides_D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 128 de 141  

superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla 
estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui 
inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses 
amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la 
mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat 
especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla 
bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que 
inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció 
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de 
cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un 
mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim 
fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, 
deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg 
d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar 
el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els 
recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o 
be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i 
canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, 
per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans  GE6575-TS-LE-GE-PlecPartides_D01 
 Pàgina 129 de 141 

- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al 
descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm 
o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un 
cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 
13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les 
provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les 
mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-
EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans 
d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada 
en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels 
paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3.3.2. P9L - Regs sense granulats 
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3.3.2.1. P9L1 - Reg amb lligant hidrocarbonat 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9L1-E98J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb emulsions bituminoses. 
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o 
producte de cura. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3. 
Dotació del lligant: 
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó 
bituminós: >= 250 g/m2. 
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat 
amb conglomerant hidràulic, (NLT 382): 
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 
REG DE CURA: 
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme. 
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes dues i 
estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes. 
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Ha de complir, a més, les següents condicions: 
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 
La dotació del granulat de cobertura: 
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del 
trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg. 
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 
corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a 
formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho 
requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que 
l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de 
l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del 
reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es farà 
per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es repararan els 
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el 
trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada. 
REG DE CURA: 
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. 
Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. 
L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF . 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

GE6575-TS-LE-GE-PlecPartides_D01  PC de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans 
Página 132 de 141  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en 
un nombre de punts >=3. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Regs d'imprimació i de cura: 
     - Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits. 
- Regs d'adherència: 
     - Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats. 
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de 
control a realitzar són les següents: 
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot: 
     - Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 
MPa. 
     - Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa. 
Actuació en cas d'incompliment: 
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla bituminosa superior i es 
reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla 
bituminosa superior. 
 
3.3.3. P9R - Geosintètics 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P9RT001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Geomalla per reforç basal de plataforma. Està formada per una matriu monoaxial de compostos geosintètics. 
Cada banda està formada d'un nucli de filaments de poliester d'alta tenacitat. Resistència longitudinal a tracció 
de 400 KN/m i una elongació no inferior al 9,5%.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S’extendrà sobre el fons de l’excavació. Caldrà garantir un solapament mínim de 20 cm entre les diferents bades 
de la geomalla. 
Cal disposar-ne en les dues direccions de la malla de tractament profund per tal de garantir un bon arriostrament 
en ambdues direccions.  
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Superfície executada (m2) 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
Material amb certificat CE per aplicacions de reforç i aprovat per la BBA per complir el disseny realitzat d’acord a 
la BS8006. 
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4. J – PARTIDES D’AUSCULTACIÓ 

4.1. JV - Auscultació 

4.1.1. JV2 - Auscultació topogràfica i campanyes de lectura 

4.1.1.1. JV21 - Fites i perns 

a. Fites 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
JV2U010 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
La barra serà d’acer inoxidable, de 16 mm de diàmetre i 80 cm de llargària, per tal de quedar ancorada en terreny 
natural. S’instal·larà dins d’un pericó de 40x40x100 de dimensions interiors. A l’extrem superior s’instal·larà un pern 
d’anivellació amb cap semiesfèric d’acer inoxidable, adequat per l’anivellació amb mira topogràfica. 

Les fites d’anivellació s’utilitzaran per al control dels assentaments o moviments verticals del entorn de l’obra. La 
localització on s’instal·lin aquestes fites serà la indicada en els plànols de projecte o per part de la Direcció d’Obra. 

La lectura es realitzarà mitjançant topografia manual. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les fites aniran allotjades sobre el paviment asfàltic. Durant el decurs dels treballs caldrà protegir-les amb tubs de 
PVC per evitar la seva arrancada.  

Al final de l’obra es procedirà a la retirada de les arqueta dels dispositiu d’auscultació amb el reblert de la mateixa 
amb morter amb reposició de qualsevol tipus de paviment. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

 per unitat (u) de fita d’anivellació instal·lada i amb lectura zero realitzada, i posteriorment desinstal·lada. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

 d’acord amb el preu unitari per unitat (u) executada del Quadre de Preus nº1 

 un cop la fita sigui visualitzable en el sistema de representació de dades. 

El preu anterior inclou: 

 tots els treballs i materials, maquinària i mà d’obra necessaris, inclús elements auxiliars, per a la correcta 

instal·lació 
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 el pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que sigui necessària o pugui impedir 

directament o indirecta la realització de les operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

 els camins d’accés als talls i els mitjans auxiliars per al muntatge i instal·lació dels elements, així com el seu 

manteniment i la restitució a l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

 el manteniment dels equips, calibracions periòdiques, probes de funcionament així com la seva restitució 

immediata en cas de robatori, acte vandàlic, mal funcionament per inclemències meteorològiques, 

accidents o qualsevol altre motiu. 

 la protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per l’activitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

b. Perns 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
JV21U110 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Els perns es col·locaran en elements estructurals (formigó armat o acer) de les estructures a controlar. Hauran d’estar 
col·locats i amb la lectura de zero feta abans de l’execució de l’obra que pugui induïr assentaments en l’estructura a 
controlar. La lectura zero serà la mitja de tres lectures consecutives, on la diferència d’aquestes no superi la precisió 
del sistema. 

Els moviments s’obtenen per referència als del zero pres anteriorment, de manera que els aixecaments siguin 
positius i els descensos negatius. 

El recorregut d’anivellació partirà d’una base profunda situada fora de la zona d’afectació. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Prèviament als treballs el Contractista d’Auscultació presentarà la tipologia concreta de pern, que la Direcció d’Obres 
aprovarà si ho troba convenient, així com el diàmetre de perforació per col·locar el pern. 

El pern es col·locarà mitjançant una taladre previ, en la façana, hastial o parament a una distància del peu dels 
mateixos nosuperior a 20 cm. 

El pern no sobresortirà de la façana, hastial o parament on s’instal·li més enllà del necessari per tal de que quan es 
col·loqui la mira aquesta quedi perfectament vertical amb una separació de la façana no superior a 1 cm. El pern 
haurà de quedar protegit de possibles danys, si cal amb una tapa adequada. 

L’espai entre la perforació i el pern s’haurà de reomplir amb una resina tipus epoxy o similar. 

La precisió de les lectures ha de ser de 0.1mm. 
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En instal·lacions puntuals es pot requerir substituïr el pern d’anivellació per pern centrador per a regleta. 

 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

 per unitat (u) de pern d’anivellació instal·lat i amb lectura zero realitzada. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

 d’acord amb el preu unitari per unitat (u) executada del Quadre de Preus nº1 

 un cop el pern sigui visualitzable en el sistema de representació de dades. 

Els preus anteriors inclouen: 

 tots els treballs i materials, maquinària i mà d’obra necessaris, inclús elements auxiliars, per a la correcta 

instal·lació del pern d’anivellament. 

 el pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que sigui necessària o pugui impedir 

directament o indirecta la realització de les operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

 els camins d’accés als talls i els mitjans auxiliars per al muntatge i instal·lació dels elements, així com el seu 

manteniment i la restitució a l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

 la protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per l’activitat. 

 el manteniment dels equips, calibracions periòdiques, probes de funcionament així com la seva restitució 

immediata en cas de robatori, acte vandàlic, mal funcionament per inclemències meteorològiques, 

accidents o qualsevol altre motiu. 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
4.1.1.2. JV2F - Campanyes de lectura 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
JV2FU3200 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tots els aparells topogràfics i elements auxuliars necessaris per a les lectures seran aportats pel contractista 
d’auscultació. 

La precisió de les mesures ha de estar d’acord amb la magnitud dels moviments esperats, per tant els aparells i 
elements auxiliars han de ser els adequats per assolir les precisions descrites en les definicions anteriors. 
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Els aparells de mesura requereixen calibratge, amb anterioritat a la seva instal·lació i us, el Contractista 
d’Auscultaciçó haurà de presentar a la Direcció d’Obra, el document de calibratge, la data d’inspecció i la data de 
caducitat. Qualsevol reposició de qualsevol element d’un aparell anirà acompanyat del seu informe de calibratge. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les campanyes de lectura de topografia manual es realitzaran amb la freqüència especificada en el Pla 
d’Auscultació, o segons consigni la Direcció d’Obra. 

Finalitzades les campanyes s’hauran de lliurar a la Direcció d’Obra en els terminis establerts per aquesta els informes 
amb les lectures i resultats. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

 per unitat (u) de campanya de lectura de topografia manual realitzada 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

 d’acord amb el preu unitari per unitat (u) executada del Quadre de Preus nº1 

 un cop lliurat en termini l’informe de lectures i resultats. 

 Un cop els resultats siguin visualitzables en el sistema de representació de dades. 

El preu anterior inclou: 

 tots els treballs i materials, maquinària i mà d’obra necessaris, inclús elements auxiliars, per a la correcta 

instal·lació del pern d’anivellament. 

 el pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que sigui necessària o pugui impedir 

directament o indirecta la realització de les operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

 els camins d’accés als talls i els mitjans auxiliars per al muntatge i instal·lació dels elements, així com el seu 

manteniment i la restitució a l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

 la protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per l’activitat. 

 el manteniment dels equips, calibracions periòdiques, probes de funcionament així com la seva restitució 

immediata en cas de robatori, acte vandàlic, mal funcionament per inclemències meteorològiques, 

accidents o qualsevol altre motiu. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
4.1.1.3. JVG6 - Piezòmetres i sondejos 

a. JVG6T001 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
La perforació de sondeigs es realitzarà per a la instal·lació en el terreny d’instrumentació tal com fites profundes, 
piezòmetres oberts, inclinòmetres, extensòmetres incrementals, i/o altres, o inclús com a reconeixements del terreny. 

Els equips de perforació tindran la capacitat i disposaran dels materials necessaris per perforar fins a 40 m de 
fondària en qualsevol tipus de terreny amb diàmetre no inferior a 101 mm, amb recuperació de testimoni continu. 

Els equips de perforació estaran operats per personal amb la qualificació necessaria i suficient experiència en 
perforacions en materials friccionals sota el nivell freàtic. 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o 
d'altres elements existents a la zona de muntatge i desmuntatge. No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip en les 
proximitats de conduccions elèctriques aèries. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La localització on s’executin aquestes perforacions de sondeigs serán consignades al document Plànols i en el seu 
defecte per part de la Direcció d’Obra. 

La profunditat de perforació serà l’establida per la Direcció d’Obra, sent a càrrec del contractista  la verificació de que 
la perforació arriba a la profunditat desitjada. 

Un cop es comprovi que s’ha arribat a la profunditat desitjada, es retiraran els utils de perforació, i es deixarà el 
sondeig preparat per la col·locació i instal·lació dels elements de control que es desitgi. En cas de que la perforació 
hagués requerit revestiment, aquest s’anirà retirant a mesura que queda instal·lat la instrumentació desitjada, evitant 
que les parets del terreny perforat s’inestabilitzin cap a la perforació abans de instal·lar la instrumentació. 

La perforació del sondeig es realitzarà a rotació, evitant en la mesura del possible l’ús d’aigua com a refrigerant, de 
diàmetre no inferiror a 101 mm, amb recuperació de tesimoni continu que serà emmagatzemat en caixes amb 
capacitat per a 3 m de testimoni, i testificat per geòleg i/o enginyer geòleg a peu d’obra, que elaborarà l’informe 
corresponent. 

L’informe inclourà la situació del sondeig, la columna de materials perforats identificant la unitat geològica i 
geotècnica corresponent a la de projecte, i les fotografies de les caixes. 

Les caixes amb els testimonis seran preservades per part del contractista d’auscultació fins a la finalització de les 
obres. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

 per metre (m) de perforació de sondeig executat. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 
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 d’acord amb el preu unitari per metre (m) executat del Quadre de Preus nº1 

 un cop executada l’arqueta, amb marc i tapa, i reposat el paviment que l’envolta. 

 un cop validada per la Direcció d’Obra l’informe amb la testificació realitzada pel Contractista d’Auscultació. 

El preu anterior inclou: 

 tots els treballs i materials, maquinària i mà d’obra necessaris, inclús elements auxiliars, per a la correcta 

implantació i retirada i execució de la perforació del sondeig.  

 el pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que sigui necessària o pugui impedir 

directament o indirecta la realització de les operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

 els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat anterior, amb les 

corresponents mesures correctores. 

 la protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per l’activitat. 

 el manteniment dels equips, calibracions periòdiques, probes de funcionament així com la seva restitució 

immediata en cas de robatori, acte vandàlic, mal funcionament per inclemències meteorològiques, 

accidents o qualsevol altre motiu. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
b. JVG6U010 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Piezòmetre de resposta ràpida, de corda vibrant amb rang de 0 a 5 Kp/cm2 i precisió del 0,5% amb element 
porós 
El sistema de corda vibrant està format per un sensor que incorpora al seu interior un fil d’acer (corda vibrant) 
que vibra a l’excitar-lo mitjançant una pulsació electromagnètica produïda per una bobina. A l’acabar la fase 
d’excitació, la vibració del fil indueix una senyal sinusiodal amb la freqüència de ressonància de la bobina, la qual 
transmet a la unitat de lectura. Les variacions de tensió produeixen una deformació en un diafragma en el que es 
situa un dels extrems de la corda vibrant i aquest desplaçament provoca una variació de la tensió del fila, essent 
aquesta tensió proporcional a la freqüència de vibració del fil, i per tant, proporcional a la tensió a la que està 
sotmès el diafragma.  
Els piezòmetres estan constituïts per components d’acer inoxidable. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els piezòmetres de corda vibrant queden instal·lats sobre un sondeig de 10 m de profunditat injectats amb 
beurada de ciment. La profunditat del sensor la determinarà la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

 per unitat (ut) de piezòmetre de corda vibrant de fins a 10 m de profunditat i amb lectura zero realitzada 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

 d’acord amb el preu unitari per unitat (u) executada del Quadre de Preus nº1 

 un cop realitzat el purgat inicial del piezòmetre. 

 un cop el piezòmetre sigui visualitzable en el sistema de representació de dades. 

El preu anterior inclou: 

 tots els treballs i materials, maquinària i mà d’obra necessaris, inclús elements auxiliars, per a la correcta 

instal·lació del pern d’anivellament. 

 el pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que sigui necessària o pugui impedir 

directament o indirecta la realització de les operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

 els camins d’accés als talls i els mitjans auxiliars per al muntatge i instal·lació dels elements, així com el seu 

manteniment i la restitució a l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

 la protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per l’activitat. 

 el manteniment dels equips, calibracions periòdiques, probes de funcionament així com la seva restitució 

immediata en cas de robatori, acte vandàlic, mal funcionament per inclemències meteorològiques, 

accidents o qualsevol altre motiu. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
4.1.2. JVZ - Treballs previs 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
JVZ1T001 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Es realitzarà una cala de coma mínim 1 x 1 m en planta i fins a 2 m de profunidtat  per a la localització de serveis 
existents.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’excavació es realitzarà amb mitjants manuals. Es descarta l’ús de mitjants mecànics per realitzar l’excavació.  
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat (ut) de cala executada 

El preu inclou el sosteniment necessari per a la protecció dels treballadors.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIONS NECESSÀRIES A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATAL
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 JVZ1T001 u Execució de cala manual per a detecció de serveis fins a 2 m de profunditat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servei T Unitat
2 Ramal 1 telefònica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 2 telefònica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Sorea 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Gas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Clavegueram 1500mm 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Clavegueram  800 mm 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Claveguram 300mm 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 XT0005 ud Partida alçada a justificar per inventari d'estructures, edificis i serveis existents en l'ambit de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIONS NECESSÀRIES A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATAL
Capítol 02  MILLORA TERRENY. INJECCIONS

1 P342T0001 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'injeccions profundes de morter de baixa mobilitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P34T0001 m Columna de terreny consolidat amb injeccions de morter de baixa mobilitat, amb un consum de morter de 600
l/m (amb ciment resistent a sulfats SR), fins a 15 m de profunditat. El preu inclou tota la perforació necessària
per injectar a les profunditats establertes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Segons amidament detallat.Injecció 1.747,000 1.747,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.747,000

3 JVG6U010 u Piezòmetre de resposta ràpida, de corda vibrant amb rang de 0 a 5 Kp/cm2 i precisió del 0,5% amb element
porós, totalment instal·lat muntat i acabat amb conductors apantallats i protegit amb tub de PVC, estesa de
cable i connexió fins a l'armari de presa de dades i d'enregistrament, inclòs execució de cala manual per a
detecció de serveis, 10m de sondeig mecànic i recuperació de testimoni, arqueta de protecció de 40x40 cm amb
marc i tapa de fosa dúctil classe B-125, segons UNE-EN 124, instal·lat, manteniment durant la campanya de
lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb enderroc d'arqueta, reposició de paviment
amb base i paviment, inclòs càrrega i transport de residus a l'abocador, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Control pressió de porus materials

cohesius
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 JV2FU320 u Campanya diària de mesures de fins a 80 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira invar de
codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació típica amb doble anivellació, inclòs
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

AMIDAMENTS Pàg.: 2

personal (topògraf i portamira) i equips de topografia necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i
manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures
realitzades en un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Camp de proves 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Millora general 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 JV21U110 u Pern d'anivellació d'acer inoxidable, de 16 cm de llargària i numerat, instal·lat en façanes i paraments i
posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 JV21U010 u Fita d'anivellació en superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (ud)
2 Punts de control 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Referencies 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) profunditat (2 Zones
2 Descobriment camp de prova 5,000 2,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIONS NECESSÀRIES A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATAL
Capítol 03  MILLORA TERRENY. PLATAFORMA

1 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Gruix (m) Perímetre (m) Àrea (m2)
2 Plataforma 1.582,000 1,000 1.582,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.582,000

2 P240-DYOO m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Gruix (m) Esponjament Zones
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Plataforma 1.582,000 1,000 1,200 1.898,400 C#*D#*E#*F#
3 Rastrell exterior 0,600 136,000 1,200 97,920 C#*D#*E#*F#
4 Rastrell interior 0,600 47,000 1,200 33,840 C#*D#*E#*F#
5 Descobriment camp de prova 5,000 2,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.054,160

3 P2252-548R m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Gruix (m)
2 1.582,000 0,500 791,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 791,000

4 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Gruix (m)
2 1.582,000 0,400 632,800 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 632,800

5 P9RT001 m2 Geomalla per reforç basal de plataforma formada per una matriu monoaxial de compostos geosintètics. Cada
banda està formada d'un nucli de filaments de poliester d'alta tenacitat. Resistència longitudinal a tracció de 400
KN/m i una elongació no inferior al 9,5%. Inclos el material i la col.locació a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Eixos Perimetre exte Longitud ancor
2 Corona circular 1.582,000 2,000 3.164,000 C#*D#*E#*F#
3 Longitud ancoratge exterior 136,000 5,000 680,000 C#*D#*E#*F#
4 Longitud ancoratge interior 47,000 5,000 235,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.079,000

6 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Gruix (m) Densitat
2 1.582,000 0,050 2,300 181,930 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 5,000 9,097 PERORIGEN(

G1:G2,C3)
4 Per solapaments de carrers

TOTAL AMIDAMENT 191,027

7 P9H5-E835 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Gruix (m) Densitat
2 1.582,000 0,050 2,300 181,930 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 5,000 9,097 PERORIGEN(

G1:G2,C3)
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Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 Solapament amb carrers adjacents

TOTAL AMIDAMENT 191,027

8 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Dotació (kg/m kg a tn Nº capes
2 1.582,000 0,580 0,001 2,000 1,835 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 5,000 0,092 PERORIGEN(

G1:G2,C3)
4 Solapament amb carrers adjacents

TOTAL AMIDAMENT 1,927

9 P214W-FEMH m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Perimetre interior rotonda 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
3 Perímetre exterior rotonda. Part 1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Perímetre exterior rotonda. Part 2 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 Perímetre exterior rotonda. Part 3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Perímetre exterior rotonda. Part 4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 Perímetre exterior rotonda. Part 5 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
8 Perímetre exterior rotonda. Part 6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Perímetre exterior rotonda. Part 7 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,000

10 P2146-DJ2U m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)
2 Superficie rotonda 1.582,000 1.582,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.582,000

11 PBA3-DXMO m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco,
con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas
de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcaments 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

12 P312-T4SS m3 Hormigón sulfatoresistente de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, HNE-15/B/2 SR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rastrell ancoratge geomalla T Longitud (m) Àrea (m2)
2 Rastrell exterior 136,000 0,600 81,600 C#*D#*E#*F#
3 Rastrell interior 47,000 0,600 28,200 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 109,800

13 P221E-AWDT m3 Excavación de zanja en presencia de servicios hasta 2 m de profundidad, en terreno blando (SPT <20),
realizada con retroexcavadora e con las tierras dejadas al borde

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rastrell ancoratge geomalla T Perímetre (m) Àrea (m2)
2 Rastrell exterior 136,000 0,600 81,600 C#*D#*E#*F#
3 Rastrell interior 47,000 0,600 28,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,800

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIONS NECESSÀRIES A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATAL
Capítol 04  ALTRES

1 XT0001 ud Partida alçada a justificar  per reposició de reg

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XT0002 ud Partida alçada a justificar  d'acció cultural (1%)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XT0003 ud Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XT0004 ud Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i Salud de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 XT0006 ud Partida alçada a justificar per Gestió de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 JV21U010 u Fita d'anivellació en superfície 25,82 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 JV21U110 u Pern d'anivellació d'acer inoxidable, de 16 cm de llargària i numerat, instal·lat en façanes i
paraments i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

27,23 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-3 JV2FU320 u Campanya diària de mesures de fins a 80 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta
precisió i mira invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació
típica amb doble anivellació, inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de topografia
necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i
tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini
inferior a 12 hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

331,44 €

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 JVG6U010 u Piezòmetre de resposta ràpida, de corda vibrant amb rang de 0 a 5 Kp/cm2 i precisió del
0,5% amb element porós, totalment instal·lat muntat i acabat amb conductors apantallats i
protegit amb tub de PVC, estesa de cable i connexió fins a l'armari de presa de dades i
d'enregistrament, inclòs execució de cala manual per a detecció de serveis, 10m de sondeig
mecànic i recuperació de testimoni, arqueta de protecció de 40x40 cm amb marc i tapa de
fosa dúctil classe B-125, segons UNE-EN 124, instal·lat, manteniment durant la campanya de
lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb enderroc d'arqueta,
reposició de paviment amb base i paviment, inclòs càrrega i transport de residus a
l'abocador, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

2.747,80 €

(DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-5 JVZ1T001 u Execució de cala manual per a detecció de serveis fins a 2 m de profunditat 633,32 €

(SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 P2146-DJ2U m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 P214W-FEMH m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-8 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,99 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 P221E-AWDT m3 Excavación de zanja en presencia de servicios hasta 2 m de profundidad, en terreno blando
(SPT <20), realizada con retroexcavadora e con las tierras dejadas al borde

12,64 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 P2252-548R m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

14,70 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-11 P240-DYOO m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km

10,74 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-12 P312-T4SS m3 Hormigón sulfatoresistente de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2,
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HNE-15/B/2 SR

75,48 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 P342T0001 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'injeccions profundes de morter de
baixa mobilitat

6.300,00 €

(SIS MIL TRES-CENTS EUROS)

P-14 P34T0001 m Columna de terreny consolidat amb injeccions de morter de baixa mobilitat, amb un consum
de morter de 600 l/m (amb ciment resistent a sulfats SR), fins a 15 m de profunditat. El preu
inclou tota la perforació necessària per injectar a les profunditats establertes.

119,04 €

(CENT DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-15 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

23,73 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 P9H5-E835 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de
mòdul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

57,78 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D,
amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

67,56 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH 539,04 €

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-19 P9RT001 m2 Geomalla per reforç basal de plataforma formada per una matriu monoaxial de compostos
geosintètics. Cada banda està formada d'un nucli de filaments de poliester d'alta tenacitat.
Resistència longitudinal a tracció de 400 KN/m i una elongació no inferior al 9,5%. Inclos el
material i la col.locació a obra.

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 PBA3-DXMO m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización

0,93 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 XT0001 ud Partida alçada a justificar  per reposició de reg 800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

P-22 XT0002 ud Partida alçada a justificar  d'acció cultural (1%) 4.000,00 €

(QUATRE MIL EUROS)

P-23 XT0003 ud Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra 10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)

P-24 XT0004 ud Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i Salud de l'obra 7.492,73 €

(SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 XT0005 ud Partida alçada a justificar per inventari d'estructures, edificis i serveis existents en l'ambit de
l'obra

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)
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P-26 XT0006 ud Partida alçada a justificar per Gestió de Residus 14.629,11 €

(CATORZE MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

XAVIER GOST MAYANS                                                 MARTA MORA MAYORAL

Enginyer de Camins, Canals i Ports                                Geòloga
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P-1 JV21U010 u Fita d'anivellació en superfície 25,82 €

BFA1U106 m Tub de PVC, DN 63 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

0,78400 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 1,42400 €

BV21U010 u Pern d'acer inoxidable per a fita d'anivellació, amb cap semiesfèric, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

9,80000 €

Altres conceptes 13,81200 €

P-2 JV21U110 u Pern d'anivellació d'acer inoxidable, de 16 cm de llargària i numerat, instal·lat en façanes i
paraments i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

27,23 €

B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 1,49000 €

BV21U110 u Pern d'anivellació d'acer inoxidable, de 16 cm de llargària i numerat, per a façanes i
paraments, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

12,21000 €

Altres conceptes 13,53000 €

P-3 JV2FU320 u Campanya diària de mesures de fins a 80 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta
precisió i mira invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació
típica amb doble anivellació, inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de topografia
necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i
tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini
inferior a 12 hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

331,44 €

BV2FU320 u Campanya diària de mesures de fins a 40 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta
precisió i mira invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació
típica amb doble anivellació, inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de topografia
necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i
tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini
inferior a 12 hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

315,66000 €

Altres conceptes 15,78000 €

P-4 JVG6U010 u Piezòmetre de resposta ràpida, de corda vibrant amb rang de 0 a 5 Kp/cm2 i precisió del
0,5% amb element porós, totalment instal·lat muntat i acabat amb conductors apantallats i
protegit amb tub de PVC, estesa de cable i connexió fins a l'armari de presa de dades i
d'enregistrament, inclòs execució de cala manual per a detecció de serveis, 10m de sondeig
mecànic i recuperació de testimoni, arqueta de protecció de 40x40 cm amb marc i tapa de
fosa dúctil classe B-125, segons UNE-EN 124, instal·lat, manteniment durant la campanya de
lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb enderroc d'arqueta,
reposició de paviment amb base i paviment, inclòs càrrega i transport de residus a
l'abocador, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

2.747,80 €

B033U020 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, per a formigons 0,08464 €

JVZ2U020 u Retirada de qualsevol arqueta de dispositiu d'auscultació reblert de la mateixa i amb
reposició de paviment de pedra natural, inclòs tota la maquinària, personal i mitjans materials
per a la seva correcta realització, inclòs càrrega i transport de residus a l'abocador, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

374,58095 €

B3Z5U000 m3 Llot tixotròpic 0,04048 €

BVG6U010 u Piezòmetre de resposta ràpida, de corda vibrant amb rang de 0 a 5 Kp/cm2 i precisió del
0,5% amb element porós, amb part proporcional de conductors apantallats i protegit amb tub
de PVC, estesa de cable i connexió fins a l'armari de presa de dades i d'enregistrament i
arqueta de protecció amb tapa, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

358,00000 €

Altres conceptes 2.015,09393 €

P-5 JVZ1T001 u Execució de cala manual per a detecció de serveis fins a 2 m de profunditat 633,32 €

Altres conceptes 633,32000 €
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P-6 P2146-DJ2U m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,45 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-7 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,22 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-8 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,99 €

Altres conceptes 3,99000 €

P-9 P221E-AWD m3 Excavación de zanja en presencia de servicios hasta 2 m de profundidad, en terreno blando
(SPT <20), realizada con retroexcavadora e con las tierras dejadas al borde

12,64 €

Altres conceptes 12,64000 €

P-10 P2252-548R m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

14,70 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 11,38800 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08000 €

Altres conceptes 3,23200 €

P-11 P240-DYOO m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km

10,74 €

Altres conceptes 10,74000 €

P-12 P312-T4SS m3 Hormigón sulfatoresistente de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2,
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HNE-15/B/2 SR

75,48 €

B069-2A9H m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, HNE-15/B/20

62,43420 €

Altres conceptes 13,04580 €

P-13 P342T0001 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'injeccions profundes de morter de
baixa mobilitat

6.300,00 €

Altres conceptes 6.300,00000 €

P-14 P34T0001 m Columna de terreny consolidat amb injeccions de morter de baixa mobilitat, amb un consum
de morter de 600 l/m (amb ciment resistent a sulfats SR), fins a 15 m de profunditat. El preu
inclou tota la perforació necessària per injectar a les profunditats establertes.

119,04 €

B011-05ME m3 Aigua 0,48000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 15,63300 €

B055-065X1 t Ciment pòrtland CEM I SR amb resistència a sulfats,32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 39,70200 €

Altres conceptes 63,22500 €

P-15 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

23,73 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 18,51600 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08000 €

Altres conceptes 5,13400 €

P-16 P9H5-E835 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de
mòdul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

57,78 €

B9H1-0HSI t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

51,34000 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

Altres conceptes 6,44000 €

P-17 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D,
amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

67,56 €

B9H1-0HTD t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

60,66000 €

Altres conceptes 6,90000 €

P-18 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH 539,04 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

240,00000 €

Altres conceptes 299,04000 €

P-19 P9RT001 m2 Geomalla per reforç basal de plataforma formada per una matriu monoaxial de compostos
geosintètics. Cada banda està formada d'un nucli de filaments de poliester d'alta tenacitat.
Resistència longitudinal a tracció de 400 KN/m i una elongació no inferior al 9,5%. Inclos el
material i la col.locació a obra.

5,72 €

BRT001 m Geomalla per reforç basal de plataforma. Està formada per una matriu monoaxial de
compostos geosintètics. Cada banda està formada d'un nucli de filaments de poliester d'alta
tenacitat. Resistència última a la tracció de 400 KN/m.

4,50000 €

Altres conceptes 1,22000 €

P-20 PBA3-DXM m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización

0,93 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales 0,24602 €

BBA0-0SD5 kg Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con
lluvia

0,09639 €

Altres conceptes 0,58759 €

P-21 XT0001 ud Partida alçada a justificar  per reposició de reg 800,00 €

Sense descomposició 800,00000 €

P-22 XT0002 ud Partida alçada a justificar  d'acció cultural (1%) 4.000,00 €

Sense descomposició 4.000,00000 €

P-23 XT0003 ud Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra 10.000,00 €

Sense descomposició 10.000,00000 €

P-24 XT0004 ud Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i Salud de l'obra 7.492,73 €

Sense descomposició 7.492,73000 €

P-25 XT0005 ud Partida alçada a justificar per inventari d'estructures, edificis i serveis existents en l'ambit de
l'obra

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-26 XT0006 ud Partida alçada a justificar per Gestió de Residus 14.629,11 €

Sense descomposició 14.629,11000 €
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobregat

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 JVZ1T001 u Execució de cala manual per a detecció de serveis fins a 2 m de
profunditat (P - 5)

633,32 14,000 8.866,48

2 XT0005 ud Partida alçada a justificar per inventari d'estructures, edificis i serveis
existents en l'ambit de l'obra (P - 25)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Capítol 01.01 11.866,48

Obra 01 Pressupost Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobregat

Capítol 02 MILLORA TERRENY. INJECCIONS

1 P342T0001 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'injeccions
profundes de morter de baixa mobilitat (P - 13)

6.300,00 1,000 6.300,00

2 P34T0001 m Columna de terreny consolidat amb injeccions de morter de baixa
mobilitat, amb un consum de morter de 600 l/m (amb ciment resistent
a sulfats SR), fins a 15 m de profunditat. El preu inclou tota la
perforació necessària per injectar a les profunditats establertes. (P -
14)

119,04 1.747,000 207.962,88

3 JVG6U010 u Piezòmetre de resposta ràpida, de corda vibrant amb rang de 0 a 5
Kp/cm2 i precisió del 0,5% amb element porós, totalment instal·lat
muntat i acabat amb conductors apantallats i protegit amb tub de PVC,
estesa de cable i connexió fins a l'armari de presa de dades i
d'enregistrament, inclòs execució de cala manual per a detecció de
serveis, 10m de sondeig mecànic i recuperació de testimoni, arqueta
de protecció de 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil classe B-125,
segons UNE-EN 124, instal·lat, manteniment durant la campanya de
lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb
enderroc d'arqueta, reposició de paviment amb base i paviment, inclòs
càrrega i transport de residus a l'abocador, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques (P - 4)

2.747,80 1,000 2.747,80

4 JV2FU320 u Campanya diària de mesures de fins a 80 punts, realitzada amb nivell
electrònic d'alta precisió i mira invar de codi de barres per a
aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació típica amb doble
anivellació, inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de topografia
necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment,
emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de
l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores,
inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 3)

331,44 20,000 6.628,80

5 JV21U110 u Pern d'anivellació d'acer inoxidable, de 16 cm de llargària i numerat,
instal·lat en façanes i paraments i posteriorment desinstal·lació a la fi
de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 2)

27,23 12,000 326,76

6 JV21U010 u Fita d'anivellació en superfície (P - 1) 25,82 60,000 1.549,20

7 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 8)

3,99 20,000 79,80

TOTAL Capítol 01.02 225.595,24

Obra 01 Pressupost Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobregat

Capítol 03 MILLORA TERRENY. PLATAFORMA

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 14d8137999fd4dc8b081eab09e341ea7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0b1abb0a289a4107b99a6e3c3805a7f4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobre

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 8)

3,99 1.582,000 6.312,18

2 P240-DYOO m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 20 km (P - 11)

10,74 2.054,160 22.061,68

3 P2252-548R m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 10)

14,70 791,000 11.627,70

4 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 15)

23,73 632,800 15.016,34

5 P9RT001 m2 Geomalla per reforç basal de plataforma formada per una matriu
monoaxial de compostos geosintètics. Cada banda està formada d'un
nucli de filaments de poliester d'alta tenacitat. Resistència longitudinal
a tracció de 400 KN/m i una elongació no inferior al 9,5%. Inclos el
material i la col.locació a obra.       (P - 19)

5,72 4.079,000 23.331,88

6 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 17)

67,56 191,027 12.905,78

7 P9H5-E835 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 16)

57,78 191,027 11.037,54

8 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH (P - 18)

539,04 1,927 1.038,73

9 P214W-FEMH m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 7)

3,22 238,000 766,36

10 P2146-DJ2U m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 6)

3,45 1.582,000 5.457,90

11 PBA3-DXMO m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso
permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo
P-RR, de 15 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización (P - 20)

0,93 300,000 279,00

12 P312-T4SS m3 Hormigón sulfatoresistente de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20 mm, HNE-15/B/2 SR (P - 12)

75,48 109,800 8.287,70

13 P221E-AWDT m3 Excavación de zanja en presencia de servicios hasta 2 m de
profundidad, en terreno blando (SPT <20), realizada con
retroexcavadora e con las tierras dejadas al borde (P - 9)

12,64 109,800 1.387,87

TOTAL Capítol 01.03 119.510,66

Obra 01 Pressupost Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobregat

Capítol 04 ALTRES

1 XT0001 ud Partida alçada a justificar  per reposició de reg (P - 21) 800,00 1,000 800,00

2 XT0002 ud Partida alçada a justificar  d'acció cultural (1%) (P - 22) 4.000,00 1,000 4.000,00

3 XT0003 ud Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra  (P - 23) 10.000,00 1,000 10.000,00

4 XT0004 ud Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i Salud de l'obra (P -
24)

7.492,73 1,000 7.492,73

5 XT0006 ud Partida alçada a justificar per Gestió de Residus (P - 26) 14.629,11 1,000 14.629,11

EUR
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TOTAL Capítol 01.04 36.921,84

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 11.866,48

Capítol 01.02  MILLORA TERRENY. INJECCIONS 225.595,24

Capítol 01.03  MILLORA TERRENY. PLATAFORMA 119.510,66

Capítol 01.04  ALTRES 36.921,84

Obra 01 Pressupost Projecte Constructiu de reparacions necessàries a 393.894,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
393.894,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Projecte Constructiu de reparacions necessàries a la Pl 393.894,22

393.894,22

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 393.894,22

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 393.894,22............................................................ 51.206,25

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 393.894,22............................................................... 23.633,65

Subtotal 468.734,12

21 % IVA SOBRE 468.734,12............................................................................................... 98.434,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 567.168,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS SEIXANTA-SET MIL  CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS )

XAVIER GOST MAYANS                                                 MARTA MORA MAYORAL

Enginyer de Camins, Canals i Ports                                Geòloga
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